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Rozafa Hotel was constructed in 1971 and it 
is one of the main hotels of Northern Albania. 
Positioned in the heart of the city of Shkodër, 
it offers an excellent service and an amazing 
view of the city. Here you can enjoy cooking 
of different kinds and a variety of drinks and 
traditional food prepared with professionalism 
and kindness. With a 45-year experience and 
tradition, we offer you high quality service 
through our professional and hospitable staff. 
The staff is friendly and happy to help, with 
English, Italian and French speaking skills. We 

welcome you at any time of the year.

"Teuta" Street 4000; Shkoder Albania;  
 +355 67 40 29 369; +355 68 20 33 122

info@hotelrozafa.al; www.hotelrozafa.al
Socials

History and glory !

S H K O D Ë R  -  A L B A N I A

Part of Part of "Rozafa Group", together with "Rozafa Construction",  whose name 
derives from the Rozafa fortress in Shkoder, has more than 40 years of 
experience in hospitability and gastronomy.



Socials

S H Ë N GJ I N  -  A L B A N I A

Rozafa Blu  Hotel is one of the last accommodation`s works of art, offered by Uldedaj 
Group in Albania. Situated in the most favorite side of Kune Beach in Shëngjin, the 
hotel offers an excellent service and an amazing view of the coastline. Featuring a 

long experience and tradition in accommodation and gastronomy, the hotel offers you 
a high quality service through a professional and hospitable friendly staff, happy to 

assist you with English, Italian and French speaking skills among all the rest. Having you 
holidays at Rozafa Blu Hotel will make your experience in Albania unforgettable! 

Plazhi i Kunes, Shëngjin, 
Lezhë, Albania 

Telephone: 069 484 8262
info@hotelrozafablu.al; 
www.hotelrozafablu.al. 

Part of "Rozafa Group", together with "Rozafa Construction",  whose name 
derives from the Rozafa fortress in Shkoder, has more than 40 years of 
experience in hospitability and gastronomy.
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Mali Robit Golem, 
Durrës- Albania
Highway Durrës- Kavajë
Tel.: +355 68 20 44 000 
Mob: +355 69 44 41 088 
Website: www.hotelklajdi.al
hotel.klajdi@gmail.com

Slices of elegance, charm, taste, 
class, aromas, trends, full of spirit 
and hospitality, on the shores of 
the Adriatic, with which it will be 

impossible not to fall in love

Copëza  të vogla 
elegance, finese, shijesh, 
klasi, aromash, trendesh, 
plot shpirt e mikpritje, buzë 
brigjeve të Adriatikut, me të 
cilat do të jetë e pamundur 
të mos dashuroheni

The place 
where you can 

have i t  al l !

RESORT & SPA

Klajdi Resort

Resort_Klajdi
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Socials

On the shores of Golemi beach,  a brand new resort, created to be one of the bests in 
the area. Luxury and comfortable, large and intimate, next to the beach and under the 

pine-trees, VM Resort & SPA, is the perfect choice for everyone, friends and family. The 
indor and outdoor environments, make your day a fully booked entertainment. Fresh 

seafood and Mediterranean dishes, pool, beach, SPA services, rooms in high standards, 
surrounded by a delighful service, you don`t need to look for your vacation elsewhere.

Bulevardi i Pishave, 
Golem, Kavajë, Albania
Tel.: +355 69 709 4477 

info@vmresort.com
www.vmresort.com

SPA zone
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Në Korrik të këtij viti hapi dyert resorti më i ri në bregdetin shqiptar 

ARIA Karpen Resort & SPA, një invenstim i administruar nga ALER 

Group. Me një ceremoni madhështore në formën e një koncerti të 

gjatë me pjesëmarrjen e këngëtarëve dhe artistëve më të njohur 

të momentit, ku ishin të pranishëm autoritetet shtetërore dhe lokale, 

aktorët kryesorë të turizmit, tur operatorë e media nga Shqipëria,  

Kosova dhe Maqedonia e Veriut  si dhe partnerët turistikë nga 

Ukraina e Rusia, ARIA Karpen Resort & SPA u prezantua si një 

strukturë  pritëse me pesë yje që ndryshe nga rrjeti i hoteleve të 

tjerë të ALER Group, dedikuar kryesisht turistëve të huaj, do të 

mirëpresë edhe shqiptarët nga Shqipëria e Kosova, që duan të 

kalojnë një fundjavë të qetë në plazhet e Kavajës. Ardhja në treg e 

këtij resorti me pesë yje e përfshin edhe plazhin e qetë të Karpënit 

në listën e destinacioneve që tashmë mund t`i zgjedhim me pushime. 

Tatjana Bajraktari, administratorja e ALER Group, tha në fjalën 

përshëndetëse se ky resort nuk është gjë tjetër veçse vazhdimësia 

e një pune  mbi 10-vjeçare që ALER Travel po bën për rritjen e 

turizmit në Shqipëri, punë e cila do të vazhdojë me përpjekjen për 

rritjen e numrit të turistëve dhe zgjerimin e destinacioneve. Këtë verë 

risitë nga ALER Travel kanë sjellë në Shqipëri edhe tri linja të reja 

me çarter, nga Moska, Samara dhe Yekaterinburgu i Rusisë. 

In July of this year, the newest resort on the Albanian coast, ARIA Karpen Resort 
& SPA, an investment administered by ALER Group, opened its doors for the 

tourists. With a magnificent ceremony and a long concert with the participation 
of the most famous singers and artists, attended by state and local authorities, 
major tourism actors, tour operators & media from Albania, Kosovo and North 
Macedonia, as well as partners Tourism from Ukraine and Russia, ARIA Karpen 

Resort & SPA was introduced as a five-star reception facility that unlike the 
other hotel chain of ALER Group, dedicated mainly to foreign tourists, will also 

welcome Albanians from Albania and Kosovo, who want to spend a quiet 
weekend on the beaches of Kavaja. The arrival of this five-star resort on the 
market also includes the quiet beach of Karpën in the list of destinations that 

we can already choose on our vacation.
Tatjana Bajraktari, the administrator of ALER Group, said in her greeting speech 

that this resort is nothing but the continuation of more 10 years of work that 
ALER Travel is doing to increase tourism in Albania, which will continue with the 
effort to increase of the number of tourists and the expansion of destinations. 

This summer, these efforts from ALER Travel brought to Albania three new charter 
lines, from Moscow, Samara and Yekaterinburg, Russia.

The new 
destination!
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This resort, unlike other hotels administered by ALER 
Group, is located in a quiet and isolated area, just a 
few kilometers from the national road Plepa-Rrogozhina, 
in Karpën Beach, a virgin area free from hotels and 
resorts that belongs to the coast. of Kavaja. The 
resort is suitable for tourists seeking privacy and quiet 
environments, away from the chaos of overcrowded 
coastal areas. Dhe the five-star standards resort will 
operate  with "all inclusive" packages as well as "alla 
carte" restaurant, offering dishes from the most famous 
Albanian chefs. This completely new investment is made 
in the context of increasing the capacity of tourists 
coming with  ALER Travel.

Adress: Karpën Beach
Kavajë, Albania

Contact: +355 69 450 4541
www.alertravel.com

Ky resort, në ndryshim nga hotelet e tjera të administruara nga ALER Group, 
ndodhet në një zonë të qetë e të izoluar, fare pak kilometra nga rruga kombëtare 

Plepa-Rrogozhinë, në Plazhin Karpën, një plazh me infrastrukturë turistike të 
pazhvilluar që i përket bregdetit të Kavajës. Resorti është i përshtatshëm për 
turistët që kërkojnë privaci dhe mjedise jo të zhurmshme, larg kaosit të zonave 

bregdetare të mbipopulluara. Resorti do të funksionojë në standartin me pesë yje, 
si me paketat “all inclusive” ashtu edhe me restorantin "alla carte" me gatimet më të 
mira mesdhetare nga kuzhinierë të njohur shqiptarë. Ky investim krejtësisht i ri bëhet 
në suazën e rritjes së kapacitetit tw turistëve që vijnë me ALER Travel , i cili vitet e 

fundit ka qenë i vazhdueshëm dhe raport të drejtë me rritjen e kërkesës.

Socials

T h e  l u x u r y  v a c a t i o n  i n  t h e  h e a r t  o f  n a t u r e !
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Mövenpick Hotel Lalëz Durrësis a luxury resort dedicated to create BIG 
moments, dreams, memories and unforgettable experiences while making 

you smile in a warm and friendly environment with unique services

Kompleksi Turistik "Lura 2" 
Gjiri i Lalëzit 2000 
Durrës, Albania 
Contact: +355 77 23 000 
+355 69 60 11 181
reservation@movenpicklalez.com
www.movenpick.com

Socials
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Accor, lideri botëror në fushën e turizmit, më në fund erdhi në Shqipëri!
Për shumë, sidomos për ata jashtë fushës së turizmit, ndoshta ky ermër 

nuk përbën ndonjë kureshtje të madhe por ata që e njohin mirë vlerën 
e këtij emri, sidomos në tregun botëror, e kuptojnë se ardhja në Shqipëri 

e "Accor", është një "big deal". 
Dhe ky ermër i rëndësishëm erdhi në tregun shqiptar as më pak e as 

më shumë por nga "Lura Sh.p.k", kompania e njohur e ndërtimit të 
hotelerisë dhe komplekseve rezidenciale. 

Pas hoteleve MGallery dhe Ibis Styles, Accor sjell një tjetër markë në 
tregun shqiptar, duke u zgjeruar më tej në rajonin e Ballkanit. 

Mövenpick Hotel, Lalëz Durrës është i pari hotel luksoz Accor në 
Shqipëri dhe i dyti pas MGallery. Falë marrëveshjes së nënshkruar, ky 
hotel do të shndërrohet në një pikë referimi për tregun vendas e do

 të jetë një hap i madh për industrinë e turizmit në Shqipëri. 
"Ai do t ’i sigurojë Shqipërisë një vend edhe më të mirë në hartën 
e industrisë botërore të turizmit, duke bërë që më shumë turistë të 

kenë mundësinë të zbulojnë lavdinë e plotë të këtij vendi të bukur. 
Mövenpick është krijuar për t ’u ofruar turistëve akomodimin më të mirë 

të mundshëm për një përvojë më të mirë, të qetë e të pakrahasueshme. 
Ne besojmë se falë partneritetit me "Lura" sh.p.k. - Accor, do të 

garantojmë një cilësi të pakrahasueshme të turizmit në tregun shqiptar. 
Ne besojmë gjithashtu se cilësia premium, ndërthurur me përvojën e 

paharrueshme të klientëve në një vend përrallor, do të fitojë zemrat e 
të gjithë klientëve”, u shpreh Dilek Sezer, drejtor i zhvillimit për “Accor," 

Evropa Juglindore”, kur prezantoi këtë marrëveshje para të pranishmëve.

Po çfarë fshihet pas emrit Mövenpick?
Themeluar në Zvicër në vitin 1973, por me një përvojë në shërbimet e 
kateringut dhe koktejeve që në vitet 1940, Mövenpick ka një rrjet prej 

më shumë se 90 hotelesh në 25 vende të botës. 
Në Mövenpick Hotels & Resorts, klientët krijojnë kujtime të 

paharrueshme,duke bërë gjëra të zakonshme në një mënyrë të 
jashtëzakonshme. Mövenpick është i vetdijshëm se detajet bëjnë 
diferencën, ndaj iu siguron klientëve një përvojë të bukur, të qetë 

e të pakrahasueshme. 

Ardhja e brandeve të hotelerisë në Shqipëri, përveç rritjes së cilësisë 
në shërbime e standarte, siguron një rritje të dukshme të garancisë, 

gjë që është aq e rëndësishme për turistët e luksit, të cilët kur vijnë në 
një destinacion të panjohur sidomos, kanë nevojë pikërisht për atë 
garancinë se pushimet e tyre do të jenë mbi të gjitha të qeta e të 

sigurta. Prandaj dhe jemi aq të lumtur të njoftojmë se një brand i ri vuri 
këmbë në Shqipëri, sepse e dimë që bashkë me cilësinë, 

do të sjellë me vete edhe turistët! 

It`s time for 
the new brands!

Shtohet lista e “brandeve” të hotelerisë  
për Shqipërinë – në Gjirin e Lalzit mbërrin 
“Mövenpick” nga Accor Group
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Alternative Blue Summer! 
Shqipëria është aq e bekuar me 

pasuri ujore, saqë mjafton të keni 
dëshirë, mund të shkoni të gjeni një 

plazh kudo ku jua rrok mendja; det po 
e po por edhe lumenj e liqene nga më 
të bukurit. A, duhet të mos harrojmë 
që nëse kërkoni të veçantën duhet të 

keni edhe pak shpirt aventure. Por 
edhe ca miq të mirë me vete. Edhe ca 
pajisje të veçanta. Edhe pak përgatitje 

fizike dhe udhëzime nga një ekip 
profesionistësh. 

U trembët? Po bënim shaka.
Deshëm thjesht të përshkruanim 

gjithë atmosferën që përcjell fotoja e 
mësipërme, ku ekipi i Albanian Water 

Sports po jep një spektakël sportiv 
në liqenin e Shkopetit. Në fakt, nëse i 
bashkoheni skuadrës, do të përjetoni 

vërtet një aventurë të paharrueshme, 
pa lënë mënjanë eksplorimin e një 

zone nga më të bukurat e Shqipërisë 
e pak të begenisur në raport me të 

tjera. 
Preferuam që të ishte kjo ftesa e këtij 

numri. Gjithë pjesën tjetër e keni 
në dorën tuaj në vazhdim.

Lundrim të mbarë 
me Travel Magazine! 

Albania is so blessed with water 
resources, that if you want, you can 
go and find a beach wherever you can 
think of; sea of course but also rivers 
and lakes from the most beautiful 
ones. But you should not forget that 
if you are looking for something 
special you must also have a little of 
adventure spirit. But also some good 
friends with you. Even some special 
equipment. Even more a little physical 
preparation and guidance from a 
team of professionals.
Were you scared? We were just joking.
We just wanted to describe the whole 
atmosphere conveyed by the photo 
above, where the Albanian Water 
Sports team is giving a spectacle on 
Shkopeti Lake. In fact, if you join the 
team, you will really experience an 
unforgettable adventure, including 
the exploration of one of the most 
beautiful areas of Albania despite the 
missing attention.
We preferred this to be the invitation 
of this issue.  You have all the rest in 
your hand ongoing.
Keep sailing with Travel Magazine! 
It`s still summer!
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An elegant touch and everything you 
would have asked to f ind in a classic 

destination l ike Durrës! A boutique-style 
hotel,  all the details of which speak not 

only the language of hospital ity but also 
the history of the country and the city it 

has taken place.
Under the feet of the 3000-year-old 

amphitheater of Durrës and along the 
"Epidamn" Boulevard, "Giul ia" is the best 
experience that can enjoyed with a city 
with a millennial culture in a few days of 

your stay, for tourism, business or any 
other reason !

 "Epidamn" Boulevard
Durrës, Albania

Phone: +355  52 500 202
Mobile: +355 69 40 79 386

info@albergogiul ia.al
www.albergogiul ia.al

D U R R Ë S  -  A L B A N I A

Socials

You r  new  Bou t ique  Hote l  i n  Du r rë s
P lan  t he  jou rney  o f  you r  d reams !
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www.inalbania.net

inalbania
for great experiences
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Adress: Rr. Pavarsia nr 13, 
Plazh, Durrës Albania

Tel: +355 (0) 52 000 03
069 545 9705

Email: info@germanyhotel.al
Web: www.germanyhotel.al

One of the largest in the Albanian coastline of Durrës, offering a luxury stay for your holidays! 
Choosing this hotel means having a great package of vacation, starting from the comfortable 
accommodation, the delicious food and above all, a friendly staff service around you. 
Germany Hotel is unbeatable in the staff service, you can see it at the hotel`s reviews.
Germany Hotel offers Bar & Restaurant for their guests. You can taste the finest cuisine 
combined with the best wines. Our experienced staff uses the freshiest ingredients from the 
Albanian market. 
The beach and the swimming pool will pamper you on the free time but you can also choose 
to have short excursions  around the city, having them just a walk away from the hotel. Early 
check-in and late check-out will make you enjoy every moment till the end!

L u x u r y  m u s t  b e  c o m f o r t a b l e , 
o t h e r w i s e  i t  i s  n o t  l u x u r y !

Socials

GERMANY HOTEL 
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The finest hospitality that you have always dreamed, at the most beautiful 
bay of the Albanian Coast! Regina Hotels fulfill all your wishes, for a five 

stars holiday, caressed with the best service ever!

Kontakto:
Vlorë, Albania

Tel: +355 69 20 65 399
Email: info@hotelregina.al; 
Web: www.hotelregina.al

A service you can trust

g
REGINA GROUP

r

g
REGINA GROUP

r

Socials
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REGINA GROUP
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Regina Garden Hotel
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r
A service you can trust

Offered by

Now you have the finest hospitality that you have always dreamed, at the 
most beautiful bay of the Albanian Coast! Regina Blu Hotel fulfills all your 

wishes, for a five stars holiday, caressed with the best service ever! Kontakto:
Tel: +355 69 20 65 399

Email: info@hotelregina.al
Web: www.hotelregina.al

Your Queen of the five stars holidays!
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Turizmi i eventeve është një zë i fuqishëm 
në botë, duke ndikuar shpeshherë 
drejtpërdrejt në buxhetin e një vendi. Pa 
folur për sportin, kampionatet botërore 
e kontinentale, për të cilat shteti fatlum 
organizator ndërton enkas stadiume, 
qendra sportive e rezidenciale,  e deri 
edhe qytete të reja, sepse e di që prurjet 
e një muaji të vetëm do të kthejnë 
mbrapsht gjithë investimin e bërë, le të 
ndalemi pak tek festat. Festa e festivale 
të të gjitha llojeve, si Karnavalet e Rios, 
të Venecias, Festivalet e Birrës në 
Gjermani, festivalet e muzikës moderne 
apo festivalet e filmave e teatrove kudo 
në botë “ngrenë në këmbë” gjithë 
ekonominë e një vendi, i cili përgatitet 
gjithë vitin për atë javë apo ato dhjetë 
ditë sa zgjat festivali.
Dhe le të hyjmë në Shqipëri, ku për 
fat të mirë (edhe pse me plot efekte 
“anësore”), kanë zënë vend tashmë disa 
festa e festivale, që kanë plot premisa ta 
“ngrenë në këmbë” ekonominë e vendit. 
Korça për shembull ia ka dalë që Festën 
e Birrës ta “ndërkombëtarizojë”, duke i 
siguruar qytetit më shumë se një javë të 
prenotuar 100%, buxheti i të cilës vlen sa 
për një muaj.
UNUM Festival në Shëngjin për pesë 
ditë gjeneron të ardhura për një muaj 
ende të brishtë si qershori, edhe pse 
përbërja e pjesëmarrësve, kryesisht të 
rinj të huaj ka shkaktuar debate pro dhe 
kundra mes komunitetit të turizmit.
KALA Festival dhe “Sunny Hill” në 
Dhërmi, gjithashtu japin efekte të 
drejtpërdrejta, sidomos KALA që 

zhvillohet po në qershor, edhe pse 
ndjekur nga të njëjtat debate si UNUM 
për dobinë ose dëmin e tyre.
“ZA” Fest, prej pesë vjetësh tashmë, i jep 
jetë Thethit, edhe pse verës Thethi nuk 
ka nevojë për ndihmë se jeton vetë. Por 
prania e artit të vërtetë në një destinacion 
që vizitohet kryesisht për natyrën, është 
një ndërthurje mjaft e bukur.
“Miss Bjeshka, edhe pse po mbushet 
gati çerek shekulli që zhvillohet, nuk 
e ka pasur “një dorë” prezantimi nga 
ministria apo “lobe” të ndryshme 
artistike se me atë karakter thellësisht 
kulturor që ka, do kishte mbledhur pa 
dyshim shumë turistë të huaj, që do 
planifikonin në këtë periudhë enkas për 
në Predelec. 
SOUTH OUTDOOR FESTIVAL 
sivjet ka vitin e pestë të zhvillimit, po të 
mos llogarisim boshllëkun e pandemisë. 
I nisur në Pilur, i vazhduar në Dhërmi 
e Vuno, me dëshirën dhe qëllimin për 
njohjen e fshatrave të Jugut, ka gjetur 
hapësirën e nevojshme për zhvillim në 
Borsh dhe gjasat janë që të mbetet aty si 
qendër feste, për t`u shtrirë në të gjithë 
Jugun me ture e aktivitete përgjatë 
tre-katër ditëve të zhvillimit të tij. Një 
festival krejtësisht i veçantë në llojin e 
tij që dalngadalë po gjen shtratin për t`u 
kthyer në “brand” të padiskutueshëm, 
falë të cilit po njihen një sërë fshatrash 
krejtësisht të pazbuluar të jugut të 
Shqipërisë.
Festivali i Butrintit prej dy dekadash 
tashmë i ka dhënë jetës skenës ku dikur 
luheshin teatrot antike, e, edhe pse në 

numra nuk është ndonjë ndikues i madh 
në Butrintitn e shumëvizituar, i jep atij 
një tis aristokratik që vetëm një art si 
teatri ka privilegjin ta ketë. 
Festivali Folklorik në Gjirokastër, edhe 
pse vetë zhvillohet një herë në katër 
vjet “ka lindur” plot festa e festivale 
më të vogla, të shpërndara nëpër 
Gjirokastër e rrethina si “Çeço Fest”, 
“Divani Lunxhiot”, “Traku Fest” dikur e 
plot “Retro” që gjallërojnë herë pas here 
Gjirokastrën.
Pra, me pak fjalë ka ardhur koha t`u 
japim “ZA” festave. Dhe kur themi “ZA” 
e kemi fjalën që shteti të marrë burinë e 
t`i bjerë jashtë kufijve të Shqipërisë, për 
të thirrur të huajt që të vijë e të festojnë 
me ne në të gjitha këto “sebepe”, se vetë 
kemi tashmë kaq vjet që i festojmë. 

EDIT

Është koha t`u japim “ZA” festave!
Flora Xhemani Baba

Pra, me pak fjalë ka 
ardhur koha t`u japim 
“ZA” festave. Dhe kur 
themi “ZA” e kemi fjalën 
që shteti të marrë burinë 
e t`i bjerë jashtë kufijve 
të Shqipërisë, për të 
thirrur të huajt që të vijë 
e të festojnë me ne në të 
gjitha këto “sebepe”, se 
vetë kemi tashmë kaq 
vjet që i festojmë. 
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Akomodohuni në Hotel Stela Resort, destinacioni ideal për një fundjavë të 
paharrueshme, lehtësisht i aksesueshëm dhe larg zhurmave të qytetit.
Në ambientet e rezortit, do të gjeni restorantin unik Beergarden, qendrën 
sportive me pishinën e brendshme dhe atë të jashtme, palestrën, këndin e 
lojërave të fëmijëve, si dhe mund të përfitoni falas nga disa shërbime SPA për 
relaksimin e trupit dhe mendjes, duke përfshirë Sauna, Banjo Turke, Dushe 
Emocionale dhe terapi të tjera dedikuar bukurisë, mirëqënies dhe shëndetit.
Përveç akomodimit dhe relaksimit në Hotel Te Stela, do të gjeni ofertat e 
mëposhtme të aktiviteteve duke shijuar destinacionet e plazheve sipas 
preferencës suaj.

PËRFSHIHET:
Dita e parë: 
Mbërritje dhe akomodim te Stela Resort.
Shëtitje në qendër të Tiranës.
Mbrëmje me muzikë live.
Shërbimet Spa: Sauna, Banjo Turke dhe 
Dush Emocional (Çdo shërbim tjetër 
ofrohet me 50% ulje).17:00.

Dita e dytë:
Mëngjesi në hotel.
Transporti për plazh rreth orës 09:00.
Kohë e lirë për plazh, shezllonet e përfshira 
në çmim.
Dreka në Restorant e përfshirë në çmim.
Transporti për në Tiranë rreth orës 17:00.

Fundjava VeroreE re nga Stela Tours

Divjaka 60€ / personDurrës 49€ / person

Shëngjin 65€ / person Kepi i Rodonit 55€ / person

Gjiri i Lalzit 59€ / person Spille 65€ / person



Nr 34  TRAVEL 2021 19

K S A M I L  -   A L B A N I A

Ksamil, Albania  
+355 69 21 60 216   

info@delighthotel.al
www.delighthotel.al

Delight Hotel, a family owned and operated hotel on Ksamil, located just a few 
steps away from the sea. The rooms are furnished with care in a modern style, 
with a lovely sea view and spacious, in order to adapt to customer needs. The 
hotel holds eighteen rooms of which ten are double rooms plus one sofa that 
made single bed (for one adult or two children aged from 0-10). The beds are 
king-size, and in general one room space is 18 square meters. All rooms are 

non-smoking. Featuring its own private beach area with free sun loungers and 
parasols, a restaurant and a bar with terrace, a recreational pool area with 

lounge all in one, Delightful Hotel becomes the best choice you have, when in 
Ksamil for holidays!
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Teknologjia na ka dhënë tashmë 
gjithçka në pëllëmbë të dorës. Në 
çastin kur për herë të parë patëm në 
dorë një celular e pas shumë vitesh, 
patëm në dorë internetin, asgjë nuk 
ishte më e pamundur. 
Audioguidat si shërbim turistik janë 
procese që aplikohen nëpër muze, 
kur në mungesë të ciceronëve 
përkatës, një turist mund të dëgjojë 
në gjuhën e tij ose në anglisht 
informacionin që përcjell muzeu 
përkatës. Me një pajisje të vogël në 
dorë e kufjet në vesh, turisti shëtit 
nëpër muze dhe dëgjon historistë 

një mik virtual për ju nëpër Tiranënjë mik virtual për ju nëpër Tiranë

TRAVEL TREND

apo informacionin, duke vizituar 
pavionet me radhë.
Sot djem të talentuar e të dhënë 
pas teknologjisë, po hapin shtigje 
të reja edhe në këto fusha, duke i 
kombinuar me njëra-tjetrën. 
Sadi Lika, djali që ka ndërmarrë 
një sërë nismash, shumica e tyre të 
bazuara në teknologji ose veprimtari 
miqësore me mjedisin, ka menduar 
që të sjellë si shërbim të ri në 
turizëm Audioguidat – shoqëruesit 
virtualë që do t`ju udhërrëfejnë 
Tiranën, teksa ju shëtisni me 
biçikletë, mundësisht elektrike, nga 

Sadi Lika, djali 
që ka ndërmarrë 
një sërë nismash, 
shumica e tyre 
të bazuara në 
teknologji ose 
veprimtari 
miqësore me 
mjedisin, ka 
menduar që të 
sjellë si shërbim 
të ri në turizëm;  
Audioguidat 
– shoqëruesit 
virtualë që do 
t j̀u udhërrëfejnë 
Tiranën, teksa 
ju shëtisni 
me biçikletë, 
mundësisht 
elektrike, nga ato të 
LikSad e-Bike. 

AudioguidatAudioguidat  



Nr 34  TRAVEL 2021 21

a virtual friend for you in Tiranaa virtual friend for you in Tirana
Audio guides, Technology has 
already given us everything in the 
palm of our hand. The moment 
we first had a cell phone in our 
hands and after many years, we 
had the internet on it, nothing was 
impossible anymore.
Audioguides as a tourist service 
are processes that are applied in 
museums, when in the absence of 
relevant guides, a tourist can hear 

Sadi Lika, the 
boy who has 
undertaken a series 
of initiatives, most 
of them based 
on technology or 
environmentally 
friendly activities, 
has thought to 
bring as a new 
service in tourism 
the Audio guides - 
virtual companions 
who will guide you 
to Tirana, while 
you ride a bike, 
preferably electric, 
from those of the 
LikSad e-Bike.

in his own language or in English 
the information conveyed by the 
respective museum. With a small 
device in hand and headphones 
on, the tourist walks through 
museums and listens to stories or 
information, visiting pavilions.
Today, talented and technology-
savvy boys are opening up new 
paths in these areas as well, 
combining them with each other.

AudioguidesAudioguides
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Fillimisht do të ofrojmë 
Tiranën por dëshira dhe 
ëndrra, është të mbulojmë 
gjithë Shqipërinë
Për të blerë audioguidat 
tona, mjafton të vizitoni 
websitin tonë 
www.liksad.com

ato të LikSad e-Bike. 
“Shumë turistë të huaj kur merrnin 
biçikletë me qira pranë LikSad 
e-Bike, më pyesnin për sugjerime 
se në cilat destinacione mund të 
shkonin. Në pamundësi për t'i 
shoqëruar, lindi nevoja e krijimit të 
audioguidave. Falë këtij inovacioni 
çdo vizitor me anë të një aplikacioni 
mund vizitojë atraksionet turistike 
si dhe mund të zgjedhë midis 
kategorive si psh Tur Kulturor, Tur 
Historik, Tur në Periferi, Tour në 
Park etj.”, thotë Sadi.  
Audioguida të shoqëron dhe të 
drejton në hartë gjatë të gjithë turit 
dhe në çdo atraksion turistik me anë 
të audios që të jep shpjegime.
Falë audioguidës, vizitori nuk është 
më i kufizuar nga numri i guidave 
fizike për të vizituar një qytet. 
Fillimisht do të ofrojmë Tiranën 
por dëshira dhe ëndrra, është të 
mbulojmë gjithë Shqipërinë
Për të blerë audioguidat tona, 
mjafton të vizitoni websitin tonë 
www.liksad.com
Aty ka shpjegime të mjaftueshme 
që të orientojnë shumë thjesht drejt 
informacionit që do.
Sepse ti i dashur turist, nuk mund 
të largohesh nga Tirana pa mësuar 
gjithçka për të, vetëm e vetëm se 
nuk gjete dot një udhërrëfyes që të 
të shoqëronte në udhëtimet e tua!

Sadi Lika, the boy who has 
undertaken a series of initiatives, 
most of them based on technology 
or environmentally friendly 
activities, has thought to bring as 
a new service in tourism the Audio 
guides - virtual companions who will 
guide you to Tirana, while you ride a 
bike, preferably electric, from those 
of the LikSad e-Bike.
"Many foreign tourists when renting 
a bike near LikSad e-Bike, asked 
me for suggestions on which 
destinations they could go to. 
Unable to accompany them, the 
need arose to create audio guides. 
Thanks to this innovation, every 
visitor through an application can 
visit the tourist attractions and can 
choose between categories such 
as Cultural Tour, Historical Tour, 
Suburban Tour, Park Tour, etc.", Sadi 
says.
The audio guide accompanies 
and guides you on the map 
throughout the tour and to each 
tourist attraction via audio to give 
explanations.
Thanks to the audio guide, the 
visitor is no longer limited by the 
number of physical guides to visit a 
city. Initially we will offer Tirana but 
the desire and dream is to cover all 
of Albania
To purchase our audio guides, just 
visit our website www.liksad.com
There are enough explanations to 
lead you very simply towards the 
information you need.
Because you dear tourist, can 
not leave Tirana without learning 
everything about it, just because you 
could not find a guide to accompany 
you on your travels!

Initially we will offer 
Tirana but the desire and 
dream is to cover all of 
Albania
To purchase our audio 
guides, just visit our site
www.liksad.com

The audio guide 
accompanies and 
guides you on the 
map throughout 
the tour and to each 
tourist attraction 
via audio to give 
explanations.

Audioguida të 
shoqëron dhe të 
drejton në hartë gjatë 
të gjithë turit dhe në 
çdo atraksion turistik 
me anë të audios që 
të jep shpjegime.
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R i k t h e j m ë b u z ë q e s h j e n t u a j !

Ortodonci me aparate fikse dhe të lëvizshme, me mjekë të specializuar të fushës

Mbi 20 vjet eksperiencë ne Implantologji orale

(metoda me mbjellje të dhëmbëve)

Të gjitha shërbimet dentare me materiale cilësore dhe jetëgjata

Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha" nr 81, Tiranë, Albania
Tel.1: +355 4 2258 429; Tel. 2: +355 4 2249 494

email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
2424
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ALER Luxury Resort Durrës

ALER Hotel Durrës

ALER Grand Hotel Vlora

ALER Luxury Hotel Vlora

ALER Holiday Inn Saranda

ALER Bianco Hotel Saranda

ARIA Karpen Resort

Top hotels 2021
by Aler Group

www.alertravel.com
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GJURMË

Hebrejtë 
e Vlorës

MSc. Aurela LAMEPETRO
Historiane / Muzeologe

600 vjet histori mikpritjeje 
dhe bashkëpunimi miqësor

Vazhdimisht kёto kohё kemi 
dёgjuar qё nё Vlorё do tё hapet 
njё muze bashkёjetese dhe 
miqёsie disa shekullore, ku nё 
pavionet e kёtij muzeu do tё 
ekspozohen fragmente tё jetesёs 
dhe marrёdhёnieve tё mira mes 
popullit hebre dhe vlonjatёve, qё 
e kanё fjalёn e rёndё dhe zemrёn 
e bardhё. Muzeu i hebraizmit 
mendohet tё ketё selinё e tij nё 
qendrёn historike tё qytetit dhe 
jo pa qёllim pasi shumё pranё 
qendrёs ndodhet edhe rruga e 
famshme e " çifutёve" siç njihej 
vite mё parё megjithatё edhe pёr 
kёtё emёrtim paksa diskriminues 
tё paktёn nё Vlorё jemi kujdesur 
ta korrigjojmё qoftё nё zhargonin 
tonё tё pёrditshёm, por edhe nё 
pllakatat dhe dokumentat zyrtare 
me tё drejtё duke e zёvendёsuar 
me emёrtimin Rruga e Hebrenjve, 
kompleksi i tё cilёs i ёshtё 
nёnshtruar restaurimit, duke u 
kthyer shkёlqimin ndёrtesave tё 
dikurshme, tё cilat janё ndёrtesa 

qё mbartin nё vetёvete histori tё 
jetёve njerёzore qё udhёtuan nё 
tё gjithё mesdheun dhe gjetёn 
paqe, mikpritje dhe dashuri nё 
portin vlonjat, i cili hapi dyert duke 
pritur kёtё popull tё dёbuar nga 
Spanja, Portugalia dhe Italia.
 Rruga e Hebrenjve  ёshtё njё 
monument i trashёgimisё 
kulturore i llojit arkitekturё e 
ndёrtuar nё shek XIX. 
      Kompleksi i ndёrtesave ku 
komuniteti ka jetuar pёrbёhet 
nga 20 apartamente, njё rrugё 
e gjatё 46 m dhe 4.5 m e gjerё. 
Rruga dikur ka qenё shtruar 
me gurё. Nё anёn e majtё tё 
saj ndodhen 9 apartamente tё 
vendosura nё ndёrtesa dykatёshe 
me arkitekturё lineare. Ndёrtesat 
ruajnё vlerёn e arkitekturёs sё 
periudhёs. Katet e para janё 
pёrdorur pёr qёllime tregёtare, 
ndёrsa katet e mёsipёrme pёr 
banim.
Nё tё djathtё tё rrugёs ndodhen 
11 apartamente tё cilёt janё tё 

Historia dhe kërkimet e shumë 
studiuesve thonë se marrëdhëniet 

midis shqiptarëve dhe hebrejve kanë 
nisur qysh në antikitet, diku rreth 

shekullit të VI pas Krishtit. 
Vetë prania e rrënojave të një sinagoge 

në Sarandë e dëshmon këtë, përpos 
shumë fakteve të tjera. 
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shpёrndarё nё njё ndёrtesё me 
tre kate e ndёrtuar gjatё Luftёs 
sё Dytё Botёrore. Nё lidhje me 
arkitekturёn mbizotёron stili 
pseudo-eklektik, kjo pёr shkak tё 
ndёrhyrjeve tё ndryshme nё kohё.
Natyrshёm dikush mund tё pyesi 
cila ёshtё lidhja midis Vlorёs dhe 
hebrenjve dhe pёrse duhet tё ketё 
njё rrugё me kёtё emёr nё qytetin 
bregdetar?
Vlora pёrbёn njё rast pozitiv tё 
mikpritjes dhe bashkёjetsёs 
me hebrenjtё nё periudha tё 
ndryshme historike nё tё cilat 
ata kanё ardhur. Historia e kёsaj 
miqёsie mendohet tё jetё rreth 
600 vjecare ndoshta dhe mё tepёr.
   Pёr herё tё parё hebrenjtё nё 
qytetin e Vlorёs do tё shfaqen 
rreth 2000 vjet mё parё, ku 
pёrmenden nё histori hebrenjtё 
qё shisnin kripёn arbёrore nga 
Vlora nё Dubrovnik gjatё shek 
XIV. Dёbimi i tyre nga Spanja si 

pasojё e politikёs sё Izabelёs 
dhe Ferdinandit pёr tё dёbuar 
hebrenjtё sefradikё nё vitin 1492 
do tё bёnte qё nga Katalonja, 
Kastilja dhe Portugalia tё 
udhёtonin nёpёr mesdhe dhe tё 
vendoseshin nё Vlorё, por edhe 
nё Itali kjo popullsi nuk gjeti paqe 
pasi aty duhet tё konvertoheshin 
nga judaizmi nё katolicizёm, duke 
qenё se ata u treguan rezistent 
ndaj kёsaj politike u detyruan tё 
largoheshin e tё gjenin strehё nё 
brigjet fqinje, tё cilёt ishin mjaft 
tolerantё ndaj pёrkatёsisё fetare.
  Nё dokumentat osmane tё 
gjetura thuhet se nё 1520 Vlora 
kishte 945 familje nga tё cilat 528 
ishin familje hebre, tё cilёt jetonin 
pranё qendrёs sё qytetit madje 
kishin ngritur edhe objektin e 
tyre tё kultit sinagogёn qё sipas 
historianёve ka ekzistuar nё Vlorё 
deri nё Luftёn e Parё Botёrore.
   Prezenca e Sinagogёs tregon 

në Vlorë do të hapet 
një muze bashkëjetese 
dhe miqësie disa 
shekullore, ku në 
pavionet e këtij muzeu 
do të ekspozohen 
fragmente të jetesës 
dhe marrëdhënieve 
të mira mes popullit 
hebre dhe vlonjatëve, 
që e kanë fjalën e rëndë 
dhe zemrën e bardhë. 
Muzeu i hebraizmit 
mendohet të ketë 
selinë e tij në qendrën 
historike të qytetit 
dhe jo pa qëllim.



28

dhe vёrteton pёr tё disajtёn herё 
jo vetёm mikpritjen, por edhe 
tolerancёn vlonjate nё ushtrimin e 
riteve fetare, liri dhe tolerancё tё 
cilёn ky popull nuk e kishte gjetur 
nё mesdhe. Njё valё tjetёr e ardhjes 
sё hebrenjve nё Vlorё shёnohet nё 
vitin 1850 nga Preveza dhe Janina, e 
cila do tё shtohet vazhdimisht deri 
nё prag tё Luftёs sё Dytё Botёrore 
qё shёnoi dhe momentin e fundit 
tё mbёrritjes sё tyre nё qytet. Sa 
i pёrket numrit tё tё ardhurve nё 
kёtё periudhё nuk ka tё dhёna, pёr 
shkak tё situatёs sё rrёmujshme, 
por edhe pёr faktin se zyra e 
statistikave nuk bashkёpunonte me 
nazistёt tё cilёt ndoqёn politikёn 
antisemite. Me sa dihet asnjё 
hebre nuk iu dorёzua nazistёve, 
pasi politika mbrojtёse e popullit 
vlonjat kishte rezultuar efikase, 
duke i strehuar ata nё fshatrat dhe 
rrethinat e qytetit. 
Hebrenjtё e Vlorёs kishin 
monopolin e plotё tё tregtisё sё 
lёkurёve si dhe import-eksporti 
nё qytet kontrollohej po nga kjo 
popullsi, duke krijuar edhe kompani 
sigurimesh. Vlora u shndёrrua nё 
magnet tё tregёtisё ku hebrenjtё 
zotёronin dyqane dhe importonin 
mallra luksoze.
Nё vitin 1915 hebrenjtё kombinuan 
me vlonjatёt vendas edhe qёndrimin 
social dhe atdhetar derisa u 
aktivizuan gjallёrisht kundёr 

pushtuesve italianё nё luftёn e Vlorёs 
tё 1920 ku u dalluan Nesim Levi, Jozef 
Kantozi, Mateo Matathia
    Gjatё luftёs sё dytё botёrore 
hebrenjtё u kёrkuan pёr tu 
identifikuar dhe internuar, por nё 
rastin e Vlorёs askush nuk u spiunua 
apo dorёzua, ata ishin tё gjithё 
njerёz tё urtё tё lidhur pas punёs 
sё tyre dhe indiferentё ndaj mjedisit 
pёrreth, por dashamirёs dhe nuk i 
bёnin keq askujt. Nё Vlorё ata nuk u 
trajtuan si emigrantё, por si vlonjatё 
tё vёrtetё kanё bashkёjetuar nё 
mёnyrё shёmbullore nё komunitet 
dhe madje kanё bёr dhe martesa 
jashtё rrethit tё tyre. Ata ushtruan 
profesione tё ndryshme si tregёtarё, 
artizanё, mjekё, ekonomistё, financier, 
inxhinier.
   Vitet 1990-1991 shёnuan momentin 
kur ata do tё largoheshin nga Vlora 
pёr tu kthyer nё Izrael, duke lёnё pas 
kujtime qё nuk do tё hiqen kurrё nga 
kujtesa e njё qyteti qё i mirёpriti, i lejoi 
tё integroheshin, i strehoi dhe mbrojti 
dhe mё pas i pёrcolli me dinjitet pёr 
nё atdheun e tyre. Pas kaq shumё 
vitesh ata kthehen vazhdimisht nё 
Vlorё, flasin shqip tё cilёn e mёsuan 
me vullnet dhe dёshirё pёr tu 
integruar nё komunitet madje ndihen 
entuziastё pёr muzeun e hebraizmit 
qё do tё hapet nё qytet, tё cilin kanё 
shprehur dёshirёn pёr ta pasuruar me 
foto dhe materiale qё dёshmojnё vitet 
qё ata kaluan nё Vlorё.

Vitet 1990-1991 
shënuan momentin kur 
ata do të largoheshin 
nga Vlora për t`u kthyer 
në Izrael, duke lënë 
pas kujtime që nuk 
do të hiqen kurrë nga 
kujtesa e një qyteti që 
i mirëpriti, i lejoi të 
integroheshin, i strehoi 
dhe mbrojti dhe më pas 
i përcolli me dinjitet për 
në atdheun e tyre. 
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GRAND HOTEL AITA
R A D H I M Ë ,  V LO R Ë ,  A L B A N I AR A D H I M Ë ,  V LO R Ë ,  A L B A N I A

Grand Hotel AITA is situated at the most beautiful bay of Vlora, 
at Radhima Beach. It is one of the most frequented places in the 
whole Albanian Riviera and offers a very professional package 
of services. It offers luxurious rooms with TV satellite, air 
conditioned fridge-bar, room service, shower, balcony with view 
from the sea. 
The restaurant features a delicious Mediterranean cuisine. It also 
offers local cuisine & Albanian traditional one. Wines: The bests of 
Italian areas, and Albanian wines as well. Other services: outdoor 
bar & restaurant, pizzeria in wood oven, parking, private beach bars 
by the sea, different water sports, etc. 
Opened: the whole year.

Radhimë, Vlorë, ALBANIA
Mob: +355 68 20 56 896
Mob: +355 68 60 51 133
info@grandhotelaita.com
www.grandhotelaita.com



30

Ndoc Mulaj:Ndoc Mulaj:
jam i dashuruar jam i dashuruar 
përjetësisht me Alpetpërjetësisht me Alpet
më dhemb vendlindja më dhemb vendlindja 
ime, Nikaj Mërturiime, Nikaj Mërturi
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Një jetë me Alpeve, Një jetë me Alpeve, 
15 vjet në shërbim  të 15 vjet në shërbim  të 

tyre, në luftë për t`i tyre, në luftë për t`i 
bërë të vizitueshme bërë të vizitueshme 

e për t`i mbushur e për t`i mbushur 
me jetë. Një rrëfim  me jetë. Një rrëfim  

sa njerëzor, aq edhe sa njerëzor, aq edhe 
i dhimbshëm i një i dhimbshëm i një 

prej njerëzve më të prej njerëzve më të 
përkushtuar që ka përkushtuar që ka 

patur turizmi shqiptar patur turizmi shqiptar 
në dy dekadat e funditnë dy dekadat e fundit

Ndoc  Mulaj mund Ndoc  Mulaj mund 
të quhet pa frikë të quhet pa frikë 

kreshniku i fundit, kreshniku i fundit, 
i cili në vend të i cili në vend të 

shpatës, ka marrë  shpatës, ka marrë  
sëpatën, për të hapur sëpatën, për të hapur 

më shumë më shumë 
se 200 kilometra se 200 kilometra 
shtigje turistike, shtigje turistike, 

në shërbim të turizmit në shërbim të turizmit 
dhe Alpeve, si pakkush dhe Alpeve, si pakkush 

tjetër në Shqipëri tjetër në Shqipëri 

1.Ti ke lindur në zemër të Alpeve 
dhe ke një jetë që merresh me to, 
ke themeluar një organizatë që 
quhet “Qendra Alpe” edhe pse sot 
jeton në kryeqytet dhe pjesën me 
të madhe të kohës e kalon maleve. 
Çfarë veprimtarie quhet kjo që 
zhvillon ti? Turizëm, biznes? Detyrë 
patriotike?

-  Nuk ka rëndësi ku dhe sa larg vendlindjes 
jeton që mos ta harrosh, që të ndiesh mall 
për të, e shpesh herë mall edhe dhimbje, dhe 
aq fort sa të dhembin në shpirt jo vetëm për 
braktisjen e madhe por edhe çfarë ka mbetur 
e nuk po ecën si zonat e tjera përreth, pra 
nuk po zhvillohet si ato edhe pse nuk ka asgjë 
më pak se ato. Nuk ka asgjë më pak sepse 
është e njëjta vazhdimësi e Alpeve Shqiptare, 
e nëse do ndalemi pak, të numërojmë e 
krahasojmë numrin e atraksioneve turistike, 
vendlindja ime Nikaj-Mërturi ka shumë më 
tepër se secila prej tyre. 
Shtegtimin nëpër male e fillova si dashuri 
për vendlindjen, më pas si pasion, dhe tani 
janë bërë të gjitha bashkë, dashuria, pasioni, 
turizmi, patriotizmi etj etj, veç biznes akoma 
jo. Asnjëherë nuk iu ndava maleve edhe pse 
u largova prej tyre që në moshë fare të vogël. 
Vazhdimisht kthehesha atje, pra në fshatin 
tim të lindjes në Mulaj, sidomos fundjavave 
dhe kryesisht gjatë pushime verore. Shtegu 
nëpër të cilin kaloja, ishte shumë afër 
majave, pra aty ku mbaronte kati i ahut e 
fillonte pisha e zezë ose siç i quajmë ne atje, 
çetinat. Quhen çetina sepse rriten nëpër 
çeta, pra nëpër shkëmbinj. Shpeshherë më 
takonte ta bëja vetëm atë shteg me të cilin u 
lidha aq shumë sa u kthye në një dashuri për 
mua. Kam lexuar dikund se sa më shumë 
një njeri  udhëton i vetëm nëpër male, aq 
më shumë i shtohet dashuria për to, dhe kjo 
ndodhi edhe me mua. Edhe pas braktisjes së 
madhe, kur në shumë fshatra të Alpeve nuk 
mbeti askush, unë vazhdoja të kthehesha 
atje. Natyra vazhdonte të harlisej e shfrenuar 
duke zaptuar rrugë e shtigje, ara e oborre por 
kjo nuk më shqetësonte aq shumë sa vetmia 
që kishte pllakosur kullat. Shumë prej tyre 
kishin filluar të shkatërroheshin dhe jo vetëm 
që askush nuk interesohej më për to, por as 

nuk i binte kujt ndërmend e bile shpeshherë 
as të zotëve të tyre. Me këtë dhimbje nisi edhe 
puna ime duke filluar me Nikaj-Mërturin e 
më pas duke u shtrirë në të gjithë rajonin e 
Alpeve e pastaj edhe në rajone të tjera. 
Në vitin 2006-2007, emri i vendlindjes time 
Nikaj-Mërturi, një krahinë me mbi 200 
km², nuk gjendej as në Google e jo më në 
vëmendjen apo database-et e institucioneve 
shtetërore. Në ato kushte, punën time e 
fillova me njohjen e saj në publik, dhe kjo 
nëpërmjet publikimit të fotove, videove etj. 
Pastaj ndërtova një faqe të pasur Web-i, 
punë e cila më kushtoj gati plot dy vjet. Më 
pas kaluam te zhvillimi i turizmit si e vetmja 
mënyrë për të çuar njerëz atje dhe ata në 
kthim të përçojnë tek të tjerët se çfarë po 
ndodh me Nikaj –Mërturin, me kullat, me 
rrugët, me urat, me energjinë elektrike, me 
njerëzit, me malet. Që prej fillimit e nisa si 
një detyrë patriotike dhe akoma aty kam 
mbetur edhe pse sot jam më i zhgënjyer edhe 
se atëherë. Disa herë kam menduar të kaloj 
në një stad tjetër, qoftë edhe në hapjen e një 
biznesi, pse jo për të vjelë disa prej fruteve 
të punës time shumëvjeçare por i bindur se 
më pas nuk do kem më kohë të lirë të bëj 
këtë punë që bëj sot, kuptohet, në pëgjithësi, 
nuk kam vendosur. Pra, kam shkuar duke e 
shtyrë, hajt edhe këtë vit, hajt edhe këtë vit 
mbase si edhe ju Flora. Gjithsesi, çfarëdo që 
të ndodhë, unë do të vazhdoj të bëj detyrën 
time ndaj Alpeve sepse ato janë bërë pjesë e 
pandashme e jetës time.  

2.Si ka qenë gjendja e Alpeve 
kur ti ke filluar t`i shohësh si një 
destinacion turistik dhe si është ajo 
sot?

- Së pari dua të them se asnjë në këtë vend 
nuk mund ta marrë meritën e parë të shikimit 
të Alpeve si atraksion turistik apo të fillesës 
së turizmit në Alpe sepse atë e bënë turistët 
e huaj. Ata erdhën vetë, filluan të ecin rrugë e 
pa rrugë, shteg e pa shteg dhe kanë kërkuar 
ushqim dhe fjetje, kuptohet duke paguar 
diçka pa jua kërkuar njeri. Më të parën kullë 
që kërkuan në Alpe ishte ajo e Sadri Lukës 
në Okol të Thethit pasi për të kishte shkruar 
Franc Nopça, Edith Durham, Rose Wilder 
Lane e shumë udhëtarë e studiues të tjerë që 

NOTE: the English version of 
this interview can be found 

on our website 
www.travel-al.com

Flora Xhemani Baba
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kishin fjetur në këtë shtëpi. Kjo është edhe 
kulla e parë në Alpe që u kthye në bujtinë 
për pritjen dhe akomodimin e turistëve. 
Në perceptimet dhe dëshirat e mia e 
shikoja turizmin në Alpe duke u zhvilluar 
me kulla-bujtina sepse ashtu ishin 
asokohe, dhe ashtu kishte nisur. Pra në 
fillim, krejt thjesht, disa prej kullave u 
kthyen në bujtina. Por në vitet e fundit në 
vend të kullave janë ndërtuar e vazhdojnë të 
ndërtohen hane, fjetore, motele dhe hotele 
e deri te hotelet me 5 yje. E njëjta gjë po 
ndodh edhe me natyrën. Nga viti në vit në 
Alpe, priten dhe digjen pyjet dhe askush 
nuk e mbjell një fidan. Një herë e presin 
dhe i marrin lëndën drusore dhe vitin tjetër 
i vënë flakën për të fshehur gjurmët. Në 
këto kushte, mundohemi të hapin ndonjë 
atraksion të ri turistik kryesisht atje ku 
nuk ka rrugë automobilistike, sepse pa 
rrugë nuk mund ta prekin atë që kërkojnë 
turistët, egërsinë, edhe pse jemi të bindur 
se kjo nuk do të zgjasë shumë. Atraksionet 
e bukura janë atje ku ka pyje të bukura, të 
paprekura lumenj me ujë të përhershëm e 
të pashfrytëzuar, dhe këto vende janë më 
të rrezikuarat për HEC-e dhe dru zjarri. 
Njëri prej këtyre destinacioneve është edhe 
Lumi i Shalës dhe as për të nuk e di se sa 
do t`i qendrojë dorës së shtrirë të mafjes së 
hidrocentraleve.

3.Një prej atyre zonave në 
zemër të Alpeve është edhe ajo 
ku ke lindur, Nikaj Mërturi. 
Për bukuritë e tij kemi folur 
shpesh edhe në revistë. Dikur 
je përpjekur të bësh të njohura 
shpellat e tij, sidomos atë që quhet 
“Bira e Zezë” për shkak të vlerave 
të rralla që ka. Çfarë keni arritur 
gjer më sot dhe a vazhdon puna 
apo është ndërprerë?

Po Flora, dhe të falenderoj shumë edhe ty 
pasi je personi që i ke dhënë më shumë 
hapësirë jo vetëm në revistë por edhe duke 
folur sa herë që të është dhënë mundësia 
edhe nëpër media të ndryshme për Nikaj-

Mërturin dhe atraksionet turistike që ka. 
Shpresoj që ky do të jetë viti që të ngjitesh 
vetë deri atje lart në Curraj Epër e të 
shikosh me sytë e tu çfarë ka qëndisur 
natyra atje. Shpellat i kam në zemër dhe 
nuk do pushoj kurrë së punuari për to. 
Askush në këtë vend nuk ua din e as nuk e 
kupton rëndësinë që ato kanë në zhvillimin 
e turizmit dhe jo vetëm. Institucioneve 
shtetërore, përgjegjëse për turizmin, 
mjedisin dhe kryesisht ato të monumenteve 
të natyrës, jo vetëm që nuk u bie ndërmend 
për to, por as nuk kanë qoftë edhe një listë 
të shpellave tona se larg qoftë me ju shkue 
në mend për eksplorimin e ndonjërës prej 
tyre. Unë jam një njeri i vetëm dhe shpellat 
janë me qindra. Edhe disa djem të rinj 
nga Nikaj-Mërturi të cilët i trajnuam për 
speleologjinë, tek të cilët kisha shumë 
shpresë për të formuar me ta një ekip të 
mirë, kanë emigruar në shtetet e tjera. 
Eksplorimi në Shpellën “Bira e Zezë” ka 
mbetur në kuotën 6.5 km. Viti i ekspeditës 
së fundit ishte me shumë reshje në atë 
zonë dhe sasia e ujit brenda shpellës nuk 
na e dha mundësinë të shkonim më tej. 
Më pas doli virusi e miqtë tanë speleologë 
Italianë e sllovenë të shoqatës “Boegan”, 
për shkaqe që tashmë dihen nuk kanë 
mundur të vijnë. Përveç “Birës së Zezë”, 
kemi edhe shumë shpella të tjera të 
identifikuara e gati për t`u eksploruar, jo 
vetëm në Alpe por edhe më poshtë, një 
prej të cilave është shumë afër "Mrizit 
të Zanave" dhe mezi po pres fillimin e 
punës për eksplorimin e saj e për t`i 
shtuar këtij “Oazi” të shenjtë të kulinarisë 
shqiptare edhe një atraksion tjetër e kaq të 
rëndësishëm turistik.

4. A mund të quhet sot Nikaj 
Mërturi destinacion si Thethi 
e Valbona dhe nëse jo, çfarë i 
mungon?

Siç e kam thënë edhe më parë, por edhe 
më lart, po e them përsëri që Nikaj-Mërturi 
është zona më me shumë atraksione 
turistike në të gjithë rajonin e Alpeve se për 
më tej nuk diskutohet. Po ju them vetëm 
faktin që nga kurora rrethuese me maja 
mbi 2000 metra, burojnë katër lumenj 
me ujëbore të cilët pas disa kilometrash 
bashkohen dy e nga dy me njëri-tjetrin 
dhe në qendër të zonës përfundojnë në 
një lumë, pra Lumi i Mërturit i cili derdhet 
në liqen. Dy prej këtyre lumenjve e kanë 
burimin nga dy shpellat më të mëdha, 
Lumi i Qereshit nga “Bira e Zezë” dhe 
Lumi i Currajve nga “Shpella e Boshit”. 
Dy lumenjtë e tjerë Lumi i Zi dhe Lumi i 
Bardhë, burojnë nga Bjeshkët e Kakisë së 
Nikajve. 
Pas lumenjve vijnë në rradhë ortigjet me 
borë që zbresin deri në fshat e ku bora 
e re e zë borën e vjetër. Të shkosh gjatë 
verës  për të marrë borë në orteg për të 
ju servirur turistëve akulloren e bjeshkës 
“Tamëlborën”, duhet që nga Vrana të ecësh 
rreth 20 minuta dhe nga Qereshi apo Mulajt 
vetëm 10 minuta. Këto nuk i ka as Thethi as 

Nikaj-Mërturi është zona 
më me shumë atraksione 

turistike në të gjithë rajonin 
e Alpeve se për më tej nuk 

diskutohet. Po ju them 
vetëm faktin që nga kurora 

rrethuese me maja mbi 2000 
metra, burojnë katër lumenj 
me ujëbore të cilët pas disa 
kilometrash bashkohen dy 

e nga dy me njëri-tjetrin 
dhe në qendër të zonës 

përfundojnë në një lumë, 
pra Lumi i Mërturit i cili 

derdhet në liqen.

Në perceptimet dhe dëshirat 
e mia e shikoja turizmin në 
Alpe duke u zhvilluar me 
kulla-bujtina sepse ashtu 
ishin asokohe, dhe ashtu 
kishte nisur. Pra në fillim, 
krejt thjesht, disa prej 
kullave u kthyen në bujtina. 
Por në vitet e fundit në vend 
të kullave janë ndërtuar 
e vazhdojnë të ndërtohen 
hane, fjetore, motele dhe 
hotele e deri te hotelet me 
5 yje. E njëjta gjë po ndodh 
edhe me natyrën. Nga viti 
në vit në Alpe, priten dhe 
digjen pyjet dhe askush nuk 
e mbjell një fidan. Një herë 
e presin dhe i marrin lëndën 
drusore dhe vitin tjetër i 
vënë flakën për të fshehur 
gjurmët. 
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Këtë foto nuk ia kam dhënë askujt, po 
jua bëj dhuratë për revistën si fillim. 

Është panorama më e plotë që i është 
bërë ndonjëherë Nikaj Mërturit e për më 
tepër zbukuruar nga më i bukuri ndër të 

bukurit; Zambaku Shqiptar i Alpeve
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Valbona dhe asnjë vend tjetër. Nuk janë vetëm 
këto pasi ka edhe shumë atraksione të tjera 
të veçanta e sidomos kalime majash, qafash e 
shtigjesh që të lidhin zonën me pjesët e tjera 
të Alpeve. Por por, megjithë këto mundësi, me 
gjithë punën time mbi 15-vjeçare, me gjithë 
mbështetjen e GIZ Albania që patëm në dy-tre 
vite, me gjithë mbështetjen tuaj e të ndonjë 
miku tjetër, Nikaj-Mërturi ka mbetur shumë 
larg Thethit e Valbonës. 
Sot as nuk i bie kujt në mend se çfarë bëhet 
me turizmin atje dhe e them me plot gojën që 
Nikaj-Mërturin nuk e njehas shteti dhe fare fare 
pak edhe pushteti vendor. Shtetit i bie në mend 
se ekziston Nikaj-Mërturi vetëm atëherë kur 
çon policinë për të shkulur disa rrënjë hashash 
të ndonjë varfanjaku e për ta bërë shembull sa 
për të mbuluar plantacionet që baronët të cilët 
e përmend vazhdimisht Salihi në fb e tij, kanë 
mbjellë në vendet e tjera. Pra krejt thjeshtë e 
qartë, në Nikaj-Mërturi ashtu si edhe 100 vjet 
më parë, mungon dora e shtetit. Vetëm shteti 
mund ta mbante të qëndrueshme punën që 
bëmë atje. Dhe nuk i thonë pak, plot 25 kulla i 
kthyem në bujtina duke i pajisur me orendi për 
akomodim e deri te panelet diellore për ndriçim, 
kjo falë bashkëpunimit me GIZ. Sot që operojnë 
me pritjen e turistëve, kanë mbetur vetëm 5 
bujtina.

5.Kohët e fundit je marrë me 
shenjimin e shtigjeve në natyrë në 
zona të ndryshme të veriut. Na listo 
një numër vendesh ku shtrihen këto 
shtigje dhe sa keni hapur afërsisht 
deri tani.

- Ka kaluar më shumë se një dekadë që po 
merrem me shtigjet turistike por jo vetëm me 
shenjimin e tyre. Unë bashkë me shoqatën që 
drejtoj, pra Qendrën “Alpe”, kryejmë të gjithë 
proçesin e kthimit të një shtegu në një shteg 
të mirëfilltë turistik, të kthimit të një atraksioni 
të panjohur, në një atraksion turistik, njëri prej 
të cilëve është edhe Blini i Gurit të Lekës-Lumi 
i Shalës. Në fillim e identifikojmë një shteg, 
shohim gjatësinë e tij dhe cilat destinacione lidh 
dhe vendosim nëse ia vlen për turizëm. Kalojmë 
nëpër të duke e markuar me GPS dhe duke 
studiuar atraksionet turistike që ka deri në 1 km 
përgjatë tij kudo që ato ndodhen në të dy krahët. 
Gjatë këtij studimi përcaktojmë nevojat që ka 
për pastrimin nga mali, lisat e rrëzuar dhe për 
rikuperim të pjesëve të dëmtuara nga shembjet, 
rreshqitjet etj. Pastaj bëjmë markimin me 
bojë, pra shenjimin, dhe vendosjen e tabelave 
orientuese e treguese. Në fund fare, marrim 
nga një përfaqësues për çdo agjensi turistike 
që organizojnë grupe për ecje malore dhe me 
grupin e përbërë kryesisht nga guida malore, 
përshkojmë shtegun duke bërë promovimin e tij 
dhe duke u treguar atraksionet turistike që ka 
dhe legjendimin e tij.
Në dy vitet e fundit jam marrë me hapjen 207 
km shtigje turistike në Pukë pasi e gjeta me 
0 metër shtigje të markuara. Duhet thënë e 
rithënë që Puka është vendi më i mirë dhe më 
i favorshëm për turizmin familjar, kuptohet 
atë malor. Vetëm dy orë nga kryeqyteti, me një  
rrugë të mirëasfaltuar së fundi, me mbrojtëse 
anash dhe pa as edhe një gropë të vetme, 
me një qytet të freskët, të pastër e vertetë 

të rilindur mirë. Them të rilindur mirë sepse 
është punuar me shumë shije e shumë kujdes. 
Puka është i vetmi qytet sot në Shqipëri ku nuk 
shikon asnjë tel apo kabëll në hapësirën ajrore 
të saj. Fatmirësisht rrugët dhe trotuaret e saj 
nuk janë shtruar me ata gurët e shtrembër siç 
thonë “të ndonjë politikani”, ardhur nga guroret 
e Skraparit, si në qytet e tjera malore, por me 
pllaka e ato fort të hijeshme. Dhe vërtet pse 
duhet të shkeli malësori kur bie në qytet përsëri 
nëpër gur, pak gurë ka ai atje në fshat, në mal 
etj. Por ajo çka është më kryesorja për turistët, 
Puka ka njerëzit më mikpritës në këtë vend, ka 
shtigjet më të lehta dhe më të përshtatëshme 

Ka kaluar më shumë se 
një dekadë që po merrem 
me shtigjet turistike por 
jo vetëm me shenjimin 
e tyre. Unë bashkë me 
shoqatën që drejtoj, pra 
Qendrën “Alpe”, kryejmë 
të gjithë proçesin e 
kthimit të një shtegu në 
një shteg të mirëfilltë 
turistik, të kthimit të një 
atraksioni të panjohur, në 
një atraksion turistik
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për të gjitha kategoritë dhe moshat. 
Të gjitha shtigjet përgjatë tyre janë plot e 
përplot me fruta pylli, drethëza, mjedrra, 
manaferre, boronica, kërpurdha etj., 
pa llogaritur pemët e shumta frutore e 
sidomos gështenjat.  Dhe çka është shumë 
e rëndësishme, Puka ka padyshim ujin më 
të mirë jo vetëm në Shqipëri por edhe në 
Ballkan dhe në të gjitha shtigjet ka burime 
të bollshme uji. Përgjatë këtij viti po merrem 
me hapjen e disa shtigjeve në atraksionin më 
të ri e më të frekuentuar të Alpeve Shqiptare, 
Blini i Gurit të Lekës-Lumi i Shalës. Me 
mbështetjen e GIZ, po e lidhim Blinin me 
shtigje këmbësore për në Lotaj Shalë e më 
pas në Theth, me Qafën e Agrit për në Nikaj-
Mërturi, e më pas në Valbonë, me Cukalin për 
në Kir dhe në Shkodër etj. Deri tani mundësia 
e vetme për të shkuar e kthyer prej andej 
ishte udhëtimi permes Liqenit të Komanit 
dhe hapja e këtyre shtigjeve jo vetëm që do të 
shtojë numrin e turistëve me fjetje, por edhe 
do ta kthejë këtë destinacion turistik në 365 
ditë të hapur. Përveç këtyre katër shtigjeve të 
gjata, kemi hapur e markuar edhe tre shtigje 
ditore rrethore, pra që nisesh nga Blini dhe 
për tre-katër orë të kthejnë po aty pa i rënë 
dy herë të njëjtës rrugë. Gjithsesi duke qenë 
se jemi në mes të punës, për këtë destinacion 
dhe shtigjet që e lidhin me vendet e tjera do 
flasim një herë tjetër.

6.Në ekspeditat e ndryshme nëpër 
male, shpesh të shohim me emrat 
e njohur të kulinarisë shqiptare si 
Sokol Prenga dhe profesori i njohur 
Zef Gjeta. Çfarë bëni maleve ju?

Tashmë mastershef Sokol Prenga dhe Prof. 
Dr. Zef Gjeta janë pjesë e pandashme e 
projekteve të Qendrës “Alpe” për zhvillimin e 
turizmit, mjedisit dhe trashëgimisë kulturore. 
Nuk mund të kenë kuptim shtigjet dhe 
bujtinat pa gatimet tradicionale por duke i 
kombinuar edhe me gatimet bashkëkohore 
gjë që kërkon trajnim të stafit të kuzhinave 

të tyre. Këtë e bën mësëmiri i palodhur dhe 
tashmë miku i të gjithëve shef Sokoli. Po ashtu 
nuk mund të kuptohen gatesat e ndryshme pa 
prodhimet vendase dhe sigurinë ushqimore. 
Prof. Zef Gjeta si një nga agronomët më të 
mirë të këtij vendi ju sugjeron çfarë të mbjellin 
e si të përkujdesen për to, si ti ruajnë ato, por 
shpeshherë edhe duke u çuar fara e fidanë të 
ndryshëm edhe me shpenzimet e veta. Përveç 
kësaj, Zefi u dhuron bujtinave nga një thes plot 
me libra nga botimet e veta dhe të miqve të tij 
duke u sygjeruar e mundësuar që secila të ketë 
një kënd me libra në formën e një biblotekë të 
vogël që të lexojnë turistët. 
Përveç sa thashë mësipër për Sokolin, ai 
tashmë është bërë pjesë e pandashme e 
maleve. Dikur thonin vetëm për mua “është 
çmend e ka marrë malin” por tani e thonë 
edhe për Sokolin. Të gjithë e duan dhe mezi 
presin ta kenë mik në bujtinë apo në shpiat e 
tyre. Sa herë që shkoj atje pa të, menjëherë më 
pyesin “po Sokolin e ke”. Gjatë periudhës nga 
fundi i Vjeshtës e deri në fillim të Pranverës, 
“Tailanda Shqiptare” pra Blini i Gurit të Lekës, 
është vetëm i yni, pra i ne të treve. Kur të gjithë 
e braktisin atë vend zanash dhe marrin rrugën 
drejt qytetit, ne rregullisht në fundjavë apo 
edhe ditëve të tjera të mundshme, kthehemi 
atje, ndezim oxhakun e madh te Bee Eco, dhe 
aty shijojmë gatimet e shijshme të Sokolit e 
Gjystinës. Shpeshherë na bashkangjitet edhe 
miku ynë Anton Prenga, vëllai i Altinit të Mrizit, 
ai i urti, ai që rrin atje brenda kuzhinës së Mrizit 
të Zanave, por që është mjeshtri i kuzhinës e 
shijes e sidomos verërave. Antoni, një djalë i 
shkëlqyer dhe shumë i apasionuar pas malit 
dhe mjaft i përgatitur për ecje e ngjitje. 
Ato ditë e netë atje, kur i gjithë ai vend është 
vetëm i yni, janë të paimagjinueshme, janë 
si në përralla, janë ditënetët më të bukura të 
jetës së një njeriu. Kush nuk e beson dhe don 
ta provojë këtë eksperiencë fantastike atje, le 
të çojë gishtin se tek-tuk nganjëherë marrim 
edhe ndonjë mik me vete, kështu që në pritje, 
po e mbyll me ftesën e malësorëve të atjeshëm 
“Mirë se ju bjen i madhi Zot”.

Ato ditë e netë atje, Ato ditë e netë atje, 
kur i gjithë ai vend kur i gjithë ai vend 
është vetëm i yni, janë është vetëm i yni, janë 
të paimagjinueshme, të paimagjinueshme, 
janë si në përralla, janë janë si në përralla, janë 
ditënetët më të bukura ditënetët më të bukura 
të jetës së një njeriu. të jetës së një njeriu. 
Kush nuk e beson dhe Kush nuk e beson dhe 
don ta provojë këtë don ta provojë këtë 
eksperiencë fantastike eksperiencë fantastike 
atje, le të çojë gishtin atje, le të çojë gishtin 
se tek-tuk nganjëherë se tek-tuk nganjëherë 
marrim edhe ndonjë marrim edhe ndonjë 
mik me vete, kështu që mik me vete, kështu që 
në pritje, po e mbyll me në pritje, po e mbyll me 
ftesën e malësorëve të ftesën e malësorëve të 
atjeshëm “Mirë se ju atjeshëm “Mirë se ju 
bjen i madhi Zot”.bjen i madhi Zot”.
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* Ku  Gjithcka Realizohet Në Përputhje 
Me Preferencat Dhe Buxhetin Tuaj. Stafi 
Ynë I Dedikuar I Eventeve Kujdeset Për 
Çdo Detaj Të Eventit Tuaj Që Ta Bëjë Atë 
Të Paharrueshem Për ju.

Informacion & Rezervime: 
email: events@adriatikhotel.com
Mobile/Viber/WhatsApp: +355697075784
Website: www.adriatikhotel.com
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* They are all organized in perfection, 
according to your preferences and 
budget. Our dedicated event’s team 
manages every detail of your event to 
make it memorable for you and your 
loved ones.

Info & Reservations at: : 
email: events@adriatikhotel.com
Mobile/Viber/WhatsApp: +355697075784
Website: www.adriatikhotel.com

• Wedding Party
• Marriage Proposals
• Engagement Party
• Birthdays For Kids And Adults
• Romantic Dinners
• Anniversaries
• Baby showers 
• Baby gender reveal,
• Bachelor/bachelorette party 
• Conferences
• Workshops

At The Luxury 5 Star Adriatik Hotel
We Organize In Perfection, With 
Our Dedicated Event’s Team, 
All Kinds Of Events :
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Ajo është vetëm trembëdhjetë Ajo është vetëm trembëdhjetë 
vjeç. Megjithatë premton vjeç. Megjithatë premton 
te jetë një yll i ardhshëm i te jetë një yll i ardhshëm i 

muzikës klasike që ndoshta muzikës klasike që ndoshta 
do ta shohim edhe në skenat do ta shohim edhe në skenat 
botërore. Qysh prej klasës së botërore. Qysh prej klasës së 
parë në Liceun Artistik Tiranë, parë në Liceun Artistik Tiranë, 
studion kanto, i bie violinës, studion kanto, i bie violinës, 
këndon muzikë të lehtë dhe këndon muzikë të lehtë dhe 

dalngadalë përsos shijet e saj dalngadalë përsos shijet e saj 
në art. në art. 

Deri këtu nuk ka asgjë të Deri këtu nuk ka asgjë të 
pazakontë, një vajzë që zotëron pazakontë, një vajzë që zotëron 

një talent, për të cilin punon një talent, për të cilin punon 
e lodhet fort, që nesër të e lodhet fort, që nesër të 

realizojë ëndrrën e saj. Por realizojë ëndrrën e saj. Por 
Albana Bajraktari nuk është Albana Bajraktari nuk është 
një vajzë krejt e zakonshme një vajzë krejt e zakonshme 

pasi ca tipare njerëzore dhe ca pasi ca tipare njerëzore dhe ca 
detaje jete, e bëjnë figurën e saj detaje jete, e bëjnë figurën e saj 
interesante, si një prizëm ku sa interesante, si një prizëm ku sa 

herë bie drita, ti shikon herë bie drita, ti shikon 
ngjyra të tjera. Ngjyra që do t`i ngjyra të tjera. Ngjyra që do t`i 

zbulojmë në këtë rrëfim.zbulojmë në këtë rrëfim.

Në foto: Albana BajraktariNë foto: Albana Bajraktari
Vendi: ARIA Karpen Resort & SPAVendi: ARIA Karpen Resort & SPA
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Albana
in tourism or music? 

"Aria di" future star

Ajo është vetëm trembëdhjetë vjeç. 
Megjithatë premton te jetë një yll 
i ardhshëm i muzikës klasike që 
ndoshta do ta shohim edhe në skenat 
botërore. Qysh prej klasës së parë në 
Liceun Artistik Tiranë, studion kanto, 
i bie violinës, këndon muzikë të lehtë 
dhe dalngadalë përsos shijet e saj në 
art. 
Deri këtu nuk ka asgjë të pazakontë, 
një vajzë që zotëron një talent, për të 
cilin punon e lodhet fort, që nesër të 
realizojë ëndrrën e saj. 

Por Albana Bajraktari nuk është një 
vajzë krejt e zakonshme pasi ca tipare 
njerëzore dhe ca detaje jete, e bëjnë 
figurën e saj interesante, si një prizëm 
ku sa herë bie drita, ti shikon ngjyra 
të tjera. 
Lindur nga dy prindër me kombësi të 
ndryshme, me nënë ukrainase dhe 
baba shqiptar, dykombësia e saj bën 
që së paku një vajzë në këtë moshë të 
flasë në mënyrë të përkryer dy gjuhë 
si të ishin gjuha e nënës (në këtë rast 
edhe e nënës, edhe e babait), përveç 
gjuhëve të tjera që mëson në shkollë. 
Dhe dykombësia në Shqipëri, nuk 
është edhe aq e zakonshme, siç është 
në ato shtete nëpër botë ku kanë 
emigruar shqiptarët. 
Talenti i saj në muzikë, i cili edhe 
pse është “sofistikuar” me muzikën 
e lehtë dhe instrumentin e violinës, 
shkon drejt muzikës klasike dhe zëri 
i veçantë, sipas mësuesve të saj të 
muzikës ka premisa të shkojë lart, të 
ngjisë shkallët e “La Scala”, “Balshoj” 
Teatër apo edhe skenat e mëdha të 
tjera të botës ku shkëlqejnë sot yjet 
e muzikës, edhe ato shqiptare si Inva 
Mula apo Ermonela Jaho.

She is only thirteen years old. Yet it 
promises to be a future star of classical 
music that we will probably see on world 
stages as well. From the first grade at the 
Artistic High School in Tirana, she studies 
canto, plays the violin, sings light music 
and slowly refines her tastes in art. 
So far there is nothing unusual, a girl 
who has a talent, for whom she works 
and works hard, to realize her dream 
tomorrow. 
 
But Albana Bajraktari is not a very ordinary 
girl because some human features and 
some details of life, make her figure 
interesting, as a prism where every time 
the light falls, you see other colors. 
Born from two parents of different 
nationalities, with a Ukrainian mother and 
an Albanian father, her dual nationality 
makes at her least that a girl at this age 
speaks two languages   perfectly as if they 
were her mother language (in this case 
also mother and father one), in addition 
to other languages   she learns in school. 
And dual nationality in Albania is not as 
common as it is in those countries around 
the world where Albanians have emigrated. 
Her talent in music, which although is 
"sophisticated" with light music and violin 
instrument, goes to classical music and 
the special voice, according to her music 
teachers has the premises to her climb the 
stairs of "La Scala ”,“Balshoy” Theater or 
even other big scenes of the world where 
music stars shine today, like the Albanian 
ones Inva Mula or Ermonela Jaho. 
And a girl who sings classical music in 
a show "market"  where the struggle of 
beautiful girls who sing modern music has 
turned into the "Battle of Thermopylae", is 
definitely a more interesting figure in every 
aspect. 

She is only thirteen She is only thirteen 
years old. Yet it years old. Yet it 
promises to be a future promises to be a future 
star of classical music star of classical music 
that we will probably see that we will probably see 
on world stages as well. on world stages as well. 
From the first grade at From the first grade at 
the Artistic High School the Artistic High School 
in Tirana, she studies in Tirana, she studies 
canto, plays the violin, canto, plays the violin, 
sings light music and sings light music and 
slowly refines her tastes slowly refines her tastes 
in art. So far there is in art. So far there is 
nothing unusual, a girl nothing unusual, a girl 
who has a talent, for who has a talent, for 
whom she works and whom she works and 
works hard, to realize works hard, to realize 
her dreams tomorrow. her dreams tomorrow. 
But Albana Bajraktari But Albana Bajraktari 
is not an ordinary girl is not an ordinary girl 
because some human because some human 
features and some features and some 
details of life, make her details of life, make her 
figure interesting, as a figure interesting, as a 
prism where every time prism where every time 
the light falls, you see the light falls, you see 
other colors.other colors.
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Dhe një vajzë që këndon muzikë 
klasike në një treg ku lufta e vajzave 

të bukura që këndojnë muzikë 
moderne është kthyer në “Betejën 

e Termopileve”, është patjetër 
një figurë më interesante në çdo 

aspekt.
Përveç kësaj Albana është edhe 
një vajzë shumë e bukur. Tiparet 

tipike të vendeve të lindjes me sy të 
çelët e lëkurë të bardhë, kombinuar 

me ngjyrat e forta e plot karakter 
të tipareve tona ballkanike, janë 

skalitur mbi një shtat që deri tani 
arrin 178 centimetra e i lënë asaj 

dorë të lirë që po të dojë, mund 
t`u bjerë pas edhe konkurseve të 

bukurisë apo të modelingut.

Ajo që e bën akoma më interesante 
figurën e Albanës për kureshtjen e 
një lexuesi është fakti se ajo është 

vajza e dy prindërve që janë sot 
ndër personazhet më të njohur 

në fushën e turizmit në Shqipëri. 
Bledi dhe Tatjana Bajraktari me 

kompaninë e tyre “ALER” Group, 
kanë krijuar ALER Travel, një prej 

kontraktorëve më të mëdhenj të 
turizmit me çartera në Shqipëri 

dhe më i madhi që sjell turistë nga 
Evropa Lindore. Ata “furnizojnë” me 

turistë praktikisht gjithë bregdetin 
shqiptar dhe për një pjesë të tyre 

kanë krijuar edhe rrjetin e hoteleve 
“ALER” në Durrës, Kavajë, Vlorë e 

Sarandë, më i fundit i të cilëve “Aria 
Karpen Resort” që u hap në verën e 

këtij viti. 
Tatjana siç mund të kuptohet 

edhe nga emri është nga Ukraina 
dhe figura e saj ka qenë shpesh 

e pranishme edhe në revistën 
Travel si një personazh interesant 

që në pak vjet “pushtoi” tregun 
turistik me këmbënguljen e saj 

për të filluar një bashkëpunim në 
ardhjen e turistëve nga Ukraina si 

fillim meqë ishte vendi i saj dhe më 
pas nga Bjellorusia e së fundi nga 
Rusia. Kurse Bledi, një shkodran 

që studimet e larta i kreu në Kiev, 
u dashurua me një vendase, të 

cilën më në fund e solli nuse në 
Shqipëri dhe me të cilën janë 

lumturuar sot me tri vajza, të tria 
me emra thellësisht shqiptarë si 

Albana, Erdrina dhe Andra. Patjetër 
që të dy e çojnë përpara këtë 

sipërmarrje gjigande por nga ana 
tjetër për krijimin e marrëdhënie të 
shkëlqyera me Ukrainën, Bledi prej 
vitesh e përfaqëson atë në Shqipëri 

si konsull nderi.
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In addition, Albana is a very beautiful 
girl. The typical features of the 
countries of birth with light-color eyes 
and white skin, combined with the 
strong and full of character colors 
of our Balkan features, are sculpted 
on a stature that so far reaches 178 
centimeters and leaves her free to 
decide if she wants, to follow beauty 
or modeling competitions. 
 
What makes Albana's figure even more 
interesting to the curiosity of a reader 
is the fact that she is the daughter 
of two parents who are today among 
the most famous people in the field of 
tourism in Albania. Bledi and Tatjana 
Bajraktari with their company "ALER" 
Group, have created ALER Travel, 
one of the largest "charter tourism" 
contractors in Albania and the largest 
that brings tourists from East Europe. 
They "supply" with tourists practically 
the entire Albanian coast and for some 
of them have created the network of 
"ALER" hotels in Durres, Kavaja, Vlora 
and Saranda, the latest of which "ARIA 
Karpen Resort" opened the doors in 
the summer of this year. 
Tatiana, as the name implies, is from 
Ukraine and her figure has often been 
present in Travel Magazine as an 
interesting character who in a few years 
"conquered" the tourist market with 
her insistence to start a cooperation in 

the arrival of tourists from Ukraine 
first as it was her country and 
then from Belarus and finally from 
Russia. Whereas Bledi, a Shkodra 
man who completed his higher 
studies in Kiev, fell in love with a 
local girl, whom he finally brought 
as his bride to Albania and with 
whom they are happy today with 
three daughters, all of three with 
deeply Albanian names like Albana, 
Erdrina and Andra. Definitely both 
lead this giant venture but on the 
other hand for the establishment 
of excellent relations with Ukraine, 
Bledi for years represents it in 
Albania as an honorary consul.
 
But let us return to Albana. 
The fact that in addition to her 
talent she also enjoys material 
welth, can lead her to comfortably 
choose to inherit her part of 
parents' tourist "empire" tomorrow 
in life and leave nothing to chance. 
But Albana is a girl with dreams, 
even though her legs are firmly 
planted in the ground. 
Although she may spend all day 
playing the violin or playing the 
vocals, she has chosen to be 
a contributor, or at least prove 
to be helpful. Working. Even 
because like all her peers she 
loves beauty, photography, nature, 

entertainment, and tourism 
have all of these inside, she 
wanted to understand what it 
feels like to be inside this world 
as part of it. And not thinking 
twice, she wore a shirt with 
the "ALER Group" logo and 
took a seat at the reception of 
the newest structure "ARIA" 
Resort in Karpen. She also is 
being very useful especially 
with the language, when it is 
known that the Albanian staff 
does not speak Russian and 
Russian-speaking tourists are 
not English speakers, but even 
after work enjoys the sea, the 
beach, the beautiful nature of 
the Kavaja coast, where the 
resort is located. 
 
We did not talk to you about 
others, about childhood, about  
stuff, age "toys", friends, 
dresses, clothes, secrets, 
technology, the phone that she, 
like all girls, has in her hand 

all day inevitably. Because 
these things are common 
and all the girls have them, 
even Albana of course. 
We preferred to talk to you 
about the special ones. 
The talent that who knows, 
maybe tomorrow, with a 
little luck, pushes her up 
the stairs of "La Scala", 
"Balshoy" or the scenes of 
Kiev, who would welcome 
her with open arms and 
pride, like their blood, as 
they hear her sing "O mio 
bambino caro ”, an aria that 
she loved since childhood 
and with which she grew up. 
Or maybe not. Maybe 
she will like tourism, this 
beautiful field where her 
parents laid the foundations 
and she and her sisters can 
build castles if they want. 
Tourism or music? It is 
never known. Maybe both.

MEDIA &TALENT SHOWS 
IN ALBANIA AND UKRAINE
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Por le të kthehemi tek Albana.
Fakti që ajo përveç talentit të saj gëzon edhe 
të mirat materiale, mund ta çojë që rehatshëm të 
zgjedhë që nesër në jetë të trashëgojë pjesën që i 
takon nga perandoria turistike e prindërve dhe të
mos i lërë asgjë në dorë fatit.
Por Albana është një vajzë me ëndrra, edhe pse 
këmbët i ka të ngulura fort në tokë.
Edhe pse mund ta kalojë gjithë ditën duke i rënë 
violinës apo duke bërë vokalica, ajo ka zgjedhur 
të jetë kontribuese, ose së paku të provojë të jetë 
e dobishme. Duke punuar. Edhe sepse si të gjitha 
moshataret e saj i pëlqen e bukura, fotografia, natyra, 
argëtimi, dhe turizmi i ka brenda të gjitha këto, ajo ka 
dashur të kuptojë se çfarë ndjen kur je brenda kësaj 
bote si pjesë e saj. Dhe pa e menduar gjatë, veshi 
një bluzë me logon e ALER Group dhe zuri vend në 
recepsionin e strukturës më të re “ARIA” Resort në 
Karpen. Edhe punon, duke qenë shumë e dobishme 
sidomos me gjuhën, kur dihet se stafi shqiptar nuk 
flet rusisht dhe turistët rusishtfolës nuk janë njohës
të anglishtes, por edhe pas pune shijon detin, 
plazhin, natyrën e bukur të bregdetit kavajas 
ku shtrihet resorti. 

Nuk ju folëm për të tjerat, për fëmijërinë për lodrat 
e moshës, shoqet, fustanet, veshjet, sekretet, 
teknologjinë, telefonin që edhe ajo si të gjitha vajzat 
e ka në dorë gjithë ditën pashmangshmërisht. Sepse 
këto i kanë të gjitha vajzat, Edhe Albana natyrisht.
Preferuam t`ju flisnim për të veçantat e saj. Talentin 
që ku i dihet, ndoshta nesër me pak fat e shtyn në 
ngjisë shkallët e “La Scalës”, “Balshojt” apo skenave 
të Kievit, që do ta mirëprisnin krahëhapur e krenarë, 
si gjakun e tyre, teksa e dëgjojnë të këndojë “O mio 
bambino caro”, një arie që e deshi qysh në fëmijëri e 
me të cilën u rrit. 
Ose ndoshta jo. Ndoshta do t`i pëlqejë  turizmi, kjo 
fushë e bukur ku prindërit hodhën themelet dhe ajo 
bashkë me motrat e saj mund të ngrenë kështjella po 
të duan. Turizmin apo muzikën? Asnjëherë nuk i dihet. 
Ndoshta edhe të dyja. 

Talent show "Virtuozët" Albana dhe Inva Mula



Nr 34  TRAVEL 2021 43

DESTIANCIONE
DESTINACIONE & ITINERARE

Nuk po ju themi t`i lini 
pas dore plazhet sepse 
aty do ta luftoni vapën 

dhe aty do ta shijoni 
argëtimin më të madh: 
po ju themi që të mos 

ikni nga disa plazhe të 
caktuara pa parë ose 

prekur nga afër ca vende 
dhe njerëz të veçantë, 

që do ta bëjnë përvojën 
tuaj aq të bukur, sa mezi 

do të prisni të ktheheni  
në shtëpi për t`u treguar 
miqve. Objekte e shtigje 

të pazakonta , të cilat 
herë janë të fshehura e 

duhet të shkoni t`i kërkoni, 
e herë i keni para syve 
por nuk e dinit që ishin 

aty. Të gjithë po kërkojnë 
të veçantën, apo jo? 

The most beautiful beaches but also the most 
magical places, which you have probably never 
had on the list, are the ones that we will offer you 
in this second issue of this summer!

Plazhet më të bukura por 
edhe vendet më magjike, që 

ndoshta nuk i keni pasu hiç 
në listë, janë ato që do t`ju 

ofrojmë në këtë numër të dytë 
të kësaj vere!

Arratisjet e veçanta ....
the special escapes

We are not telling you to neglect the beaches because 
there you will fight the heat and there you will enjoy the 

greatest fun: we are telling you not to run away from certain 
beaches without seeing or touching some special places 

and people, that will make your experience so beautiful that 
you can hardly wait to return home and tell friends. Unusual 

objects and paths, which are sometimes hidden and you 
have to go and look for them, and sometimes you have 

them in front of your eyes but you did not know that they 
were there. Everyone is looking for something special, right?
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të mëndafshtat

Plazhet e
Kavajës

Kavaja ka më shumë se 35 kilometra 
plazhe, kryesisht ranore por edhe pjesërisht 
shkëmbore në jug të saj. Kjo e bën mjaft 
tërheqëse këtë zonë të Shqipërisë së Mesme 
dhe i jep hov ekonomisë së qytetit, me një 
sezon turistik  që vitet e fundit është rritur 
vrullshëm për shkak të turistëve të huaj 

On the pictures: 
VM Resort & SPA, 
in Golemi beach
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i të gjithëve

for all of us

the velvet beaches

Golemi
Golem remains with no doubt the capital of the entire Kavaja 
coastline and its largest beach, although it was unjustly denied 
the opportunity to have its "main entrance" at the exit from the 
national road Plepa-Rrogozhina. To enter Golem beach from 
the north, you must take the secondary road to Plepa or from 
the south, the exit road from the city of Kavaja and then the turn 

Golemi mbetet  pa asnjë dyshim kryeqendra  e 
të gjithë vijës bregdetare të Kavajës dhe plazhi 
më i madh i saj, edhe pse padrejtësisht atij iu 
hoq mundësia të kishte "hyrjen e vet kryesore" në 
daljen nga rruga  kombëtare Plepa-Rrogozhinë. 
Për të hyrë  në plazhin e Golemit nga veriu, duhet 
patjetër të merrni rrugën dytësore në Plepa ose 
nga jugu, rrugën  dalëse të qytetit të Kavajës dhe 
pastaj kthesën për tek Mali i Robit. Megjithatë, kjo 
nuk e zbeh aspak fuqinë e rrjedhës  së pushuesve 
të shumtë që Golemin e kanë  destiancionin e tyre 

Kavaja has more than 35 kilometers of 
beaches, mostly sandy but also partly 
rocky to its south. This makes this area 
of Central Albania quite attractive and 
gives impetus to the city's economy, with 
a tourist season that in recent years has 
grown rapidly due to foreign tourists

të përzgjedhur. Sot për fat të mirë plazhi 
është përmirësuar mjaft nga infrastruktura 
rrugore, duke u pajisur edhe me një 
shëtitore për mbrëmjet e gjata.  shumë 
prej resorteve të këtij plazhi tashmë janë 
me pesë yje e shërbime SPA, gjë që do 
të thotë se bashkë me Malin e Robit, janë 
dy plazhet ku mund të prenotoni pushime 
lukzoze, përveç atyre familjare dhe 
ekonomike. Sepse përderisa është kaq i 
madh, ka vend për të gjithë, apo jo? 

to Mali i Robit beach. However, this does not diminish at all the 
power of the flow of numerous vacationers who have Golem as 
their chosen destination. Today fortunately the beach has been 
greatly improved by road infrastructure, being also equipped with 
a promenade for the long summer evenings. Many of the resorts on 
this beach already have five stars and SPA services, which means 
that along with Mali i Robit, those are two beaches where you 
can book luxury holidays, in addition to family and economy ones. 
Because as long as it is so big, there is space for everyone, right?
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Edhe pse Mali i Robit nuk është më ai 
plazhi i virgjër përmbytur në pisha,  që dikur 
shtriheshin sa të hante syri buzë detit, duke 
u bashkuar me Golemin, deri tek Shkëmbi i 

Kavajës, ai sërish   është ndër më të bukurit 
e sidomos ndër më të frekuentuarit  nga 

pushuesit.  Shumë struktura turistike janë 
përpjekur të ruajnë pyllin e dikurshëm dhe 
nëse i hidhni një sy panoramës nga bar-
tarraca e ndonjë hoteli, sërish ajo që do 
t`ju bjerë më shumë në sy është mbulesa 

e dendur e pishave me atë të gjelbrën e 
thekshme. dhe e dini? Sot ka plot  vende 

se ku ta shijoni  këtë panoramë. 
Me  një koktej në dorë, e flladin që 

ju ledhaton fytyrën!

Although Mali i Robit is no longer that virgin 
beach flooded with pines, which once 
stretched as far as the eye could see by 
the sea, joining Golem, toward the Rock of 
Kavaja, it is still one of the most beautiful and 
especially among the most frequented by 
vacationers. Many tourist structures have tried 
to preserve the former forest and if you take 
a look at the panorama from the bar-terrace 
of any hotel, again what will stand out most 
is the dense cover of pines with the sharp 
green. and did you know? Today there are 
plenty of places to enjoy this panorama!
Together with a cocktail in your hand!

Mali i Robit

MONACO GARDEN  HOTEL
Bulevardi i Pishave, Golem, MALI I ROBIT, Albania; Tel: +355 69 617 1777' monacohotel@hotmail.com

Klajdi Resort & SPA, 

Monaco Hotel

luxurious vacations

ai i pushimeve luksoze
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Socials

MONACO GARDEN  HOTEL
Bulevardi i Pishave, Golem, MALI I ROBIT, Albania; Tel: +355 69 617 1777' monacohotel@hotmail.com

You have already tried the hospitality and standard of Monaco Hotel on the coast of Kavaja. The time has come for your tastes to go beyond, 
caressing the senses with the surroundings of the newest hotel, Monaco Garden Hotel, a work of modern architecture, tucked away in the greenery 

and intoxicating aroma of the pine forest, where freshness reigns even above the blue waters of the pool, gardens and recreational areas.
Monaco Garden Hotel refines your tastes in accommodation, high class cuisine and especially in service, which is the only one that has not 

changed and continues to be the same as you have tried at Monaco Hotel, friendly and professional. 
At Monaco Garden Hotel the class needs greenery and space to be fully unfold!

T h e  c h a r m  n e e d s 
g r e e n  a n d  s p a c e  t o  s h i n e !
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214

Adresa: Mali i Robit, Kavajë, Albania 
Tel.: +355 69 38 70 508

Hotel Onufri

Krejtësisht i rinovuar e me dekorime neoklasike, hotel Onufri është bërë streha më e dashur për 
pushime e turistëve të huaj por vazhdon të mbetet zgjdhje e parë edhe për shumë pushues shqiptarë.

Completely renovated with neo-
classical decorations, the Onufri 
hotel has become the most 
beloved retreat for holidaymakers 
and foreign tourists but remains 
the first choice for many 
Albanian vacationers.
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Nëse ka ndonjë plazh të Kavajës 
që ka mbetur si dikur e ku nostalgjikët 
e natyrës së viteve të shkuara do 
të donin të riktheheshin, ajo është 
Spilleja. Në pyllin me pisha detare 
nuk është prerë asnjë pemë dhe 
hotelet e njësitë pritëse janë ndërtuar 
të gjitha në vijën e dytë pas pishave, 
duke e lënë plazhin nën mbretërinë 
e freskisë, aromave dehëse dhe 
zhurmës së detit. Pylli është ideal për 
plazh ditor në formën e piknikut edhe 
pse pak larg nga një zonë e banuar 
si Kavaja apo Rrogozhina, bashki së 
cilës i përket tashmë. 
Por kjo nuk do të thotë që nuk keni 
ku të qëndroni se Spilleja është plot 
me hotele familjare me çmime shumë 
të mira dhe shtëpi që japin dhoma 
me qira, përveçse e pajisur me njësi 
shërbimi, dyqane, bare nate, muzikë 
live.  Plazhet e pafundme janë të 
pastra e të mirëmbajtura nga hotelet 
por askush s`ju ndalon të vendosini 
çadrën; zgjedhja është juaja!

If there is any beach in Kavaja that 
has remained as it once was and 
where the nostalgic nature lovers of 
the past years would like to return, it 
is Spille Beach. No trees have been 
cut down in the pine forest and the 
hotels and reception units have 
all been built on the second line 
behind the pine trees, leaving the 
beach under the realm of freshness, 
intoxicating aromas and the sound 
of the sea. The forest is ideal for a 
day beach in the form of a picnic, 
although a little far from an inhabited 
area like Kavaja or Rrogozhina, 
to which the municipality already 
belongs. 
But this does not mean that you have 
nowhere to stay cause Spille is full 
of family hotels with very affordable 
prices and houses that rent rooms, in 
addition to equipped with service 
units, shops, nightclubs, live music. The 
endless beaches are clean and well 
maintained by the hotels but no one 
stops you from setting up your tent; 
the choice is yours!

Spilleja
Ka mbetur si dikur

the same beach as once

Orkidea e egër detare 
Quhet ndryshe edhe zambaku i detit 
dhe rritet në të gjithë vijën bregdetare 
ranore, ku ka prani të pyjeve me pishë 
detare por gjendet me sy të lirë kryesisht 
në Spille (edhe në Zvërnec të Vlorës). 
Një mrekulli e florës shqiptare. Buzë 
dunave të vogla të pyllit të Spillesë, 
është një thesar për t’u shijuar. Pas plazhit, 
një shëtitje eksploruese në pyll, do t’ju 
freskojë e do t’ju mbushë me energji.

Wild marine orchid
 It is also called "the marine lily" and 
it grows all over the sandy coastline 
but freely spotted only in Spille (and 
in Zvërnec of Vlora). A miracle of the 
Albanian flora. It grows on the edge of 
the small dunes of the Spille forest 
and is a treasure to be enjoyed. 
After the beach, an exploratory 
walk in the woods will refresh 
and energize you.

Thesaret e Spillesë
Treasures of Spille
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Plazhi Gjeneralit

General`s beach

Për ata që nuk e dinë:
Plazhi i Gjeneralit e mori emrin nga një gjeneral 

italian i Luftës së Dytë Botërore, që e zbuloi 
atë rastësisht dhe e vizitoi  disa herë bashkë 
me familjen për aq kohë sa zgjati lufta.  Që 

atëherë vendasit e quajtën Plazhi i Gjeneralit.

For those who do not know: 
General`s Beach was named after a World 
War II Italian general who discovered it by 

accident and visited it several times with his 
family for as long as the war lasted. Since then 

the locals called it General Beach.

Kur vjen puna për të vlerësuar bukurinë e plazheve 
të Kavajës, të gjithë bien dakord që "Gjenerali" 
është më i bukuri. Një kodrinë e qëndisur me dorë, 
që edhe pse është një vazhdimësi, e bregdetit 
kodrinor të Kavajës, është copëza më e bukur. 
Dy kepet që rrethojnë  gjirin formojnë një kartolinë 
të parezistueshme, ngado që ta shohësh. Ka të 
marrosur pas tij që këmbëngulin që është më i 
bukur edhe se vetë Riviera. Tani, nëse nuk keni 
qenë asnjëherë, gabimi i madh që keni bërë mund 
të ndreqet. Nëse jeni ndër vizitorët e tij, e dimë 
shumë mirë që magjepsja nuk kalon me një vizitë 
dhe se do të riktheheni. 

Përveçe është monument natyre, si një gji i 
mrekullueshëm blu, rrethuar me kurorë të gjelbër, 
Plazhi i Gjeneralit ka edhe një vijë ku copëzat 
shkëmbore dhë rëra e zezë hijeshohen nga gurë 
shumëngjyrësh si të ishte një copë e madhe 
mëndafshi zbukuruar me gurë të çmuar. nuk ka në 
Shqipëri asnjë plazh tjetër me gurë më të bukur!

In addition of being a natural monument, like a 
magnificent blue bay, surrounded by a green 
crown, General`s Beach also has a line where 
shards of rock and black sand are adorned with 
multicolored stones as if it were a large piece of 
silk adorned with precious stones. There is no other 
beach in Albania with such beautiful stones!

When it comes to appreciating the beauty of 
Kavaja beaches, everyone agrees that "General" 
is the most beautiful. A hand-embroidered hill, which 
although it is a continuation of the hilly coast of 
Kavaja, is the most beautiful piece. The two capes 
that surround the bay compone an irresistible 
postcard, however you watch it. There are some 
crazy guys in love with it, who insist that the beach 
is more beautiful than the Riviera itself. Now, if you 
have never been, the big mistake you made can be 
corrected. If you are one of its visitors, we know very 
well that the fascination does not pass with a visit 
and that you will return.

më i bukuri i të gjithëve!

the most beautiful!



Nr 34  TRAVEL 2021 51

Situated in a wonderful gulf, surrounded bygreen hills, constructed totally in wood,with a splendid beach and 
possibilities of entertainment, this place is a small paradise! The delicious cuisine, notably the fresh fish and sea 

food, make everything perfect and in tune with your wishes to spend unforgettable free time. 
The perfect accommodation in the wood villas and apartments, with high standards, green environments, parking, 
playground, wonderful beach full service of the staff, balconies on sea view, large verandas etc, is only one part of 
the service, because you can enjoy the nature, placed among the green forest, where you can put you tents, or your 

camper. Everything up to you!

USEFUL SERVICES:

Rulote camping & services

Tents location in the forest

First Aid

Changing rooms

Public toilets

Public showers

Self service (traditional food)

Large parking place

kompleks  tu r i s t ik

181Essential Travel Guide

plazhigjeneralit@hotmail.com
www.plazhigjeneralit.com
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Plazhi i Kallmit

Po të keni pak më shumë dëshirë dhe shpirt 
aventure, Durrësit mund t’i shijoni destinacione 

ekzotike.  Plazhi i Kallmit është një zonë pak 
mbi Currila, ku mund të shkoni për të shijuar 

natyrën, të bëni foto të veçanta po deshët, 
me mullinjtë e erës e pa diskutim të shijoni ujrat 

e një bregu të thyer ranoro-shkëmbor, që si 
tipare gjeografike gjenden edhe në Kepin 

e Rodonit por që në këtë rast i keni fare afër 
qytetit e me atë rast, përfitoni edhe një tur të 

shkurtër kulturor, pasi plazhi ndodhet vetëm 
2-3 km larg nga Shëtitorja "Taulantia", ku 

gjendet edhe Muzeu Arkeologjik i Durrësit.
Kallmi nuk ka shumë infrastrukturë turistike. 

Pak restorante që shërbejnë në zonë, janë 
kryesisht verorë dhe të përshtatur thjesht e 
pranë natyrës. Shpresojmë që kjo të mos 

ndryshojë, për gëzimin dhe dëshirat e atyre 
që duan të shijojnë edhe një drekë në natyrë 
apo shëtitje nëpër zona ku urbanizimi nuk ka 

shkeluar akoma. 

If you are an adventure lover, you can enjoy an 
exotic side of Durrës. Kallim beach is an area 
just above Currila beach, where you can go to 
enjoy nature, capture pics with windmills and dive 
into waters of a rugged sandy-rocky shore, which 
as a geographical feature is similar to Rodoni 
Cape but in this case you are very close to the 
city and on that occasion, take advantage of a 
short cultural tour, as the beach is located only 
2-3 km away from the "Taulantia" Promenade 
where the Archaeological Museum of Durrës 
takes place. 
Kallmi is not populated. The few restaurants 
serving in the area, are mostly summer-style and 
simply adapted to nature. We hope that this 
does not change, for the joy and desires of 
those who want to enjoy an outdoor lunch or a 
walk in areas where the civilisation is still far.

Qoftë në jug qoftë në veri të Kavajës, 
mund t`ju sugjerojmë të zgjidhni e të 
zbuloni të tjera vende të veçanta, 
nëse si vendqëndrim keni zgjedhur 
pikërisht një prej plazheve të saj. Dhe 
mes vendeve të për të cilat ju kemi folur, 
si Vilë Bashtova apo Karpëni, që në 
këtë numër jua kemi sjellë ndryshe, po 
ju sugjerojmë Kallmin, një plazh vërtet i 
veçantë ne veri të Currilave, në Durrës.

Whether in the south or in the north of 
Kavaja, we can suggest you to choose 
and discover other special places, if 
you have chosen exactly one of its 
beaches as your place of vacations 
residence. And among the places 
we have talked about, such as Vilë 
Bashtova or Karpëni, which in this issue 
has come differently, we are suggesting 
Kallmi beach, a really special beach in 
north of Currila, in Durrës.

një Durrës i panjohur

Kallmi beach

Rreth e qark 
Kavajës

a hidden gem of Durrës

Around Kavaja
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VOSKOPOJË

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Vendodhja:

Te tjera:

rooms with very comfortable conditions with a con
  heating sy

 offers a rich menu of traditional area, 

 panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 

tourist walk as expeditions and mountain activities 

Ashtu siç e do tradita myzeqare

Kashtëbardhë, Lushnje, Albania
Për prenotime: +355 69 40 60 262

Te Fatmiri
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Shtigje të reja për eksplorim dhe plazhe të 
përbashkëta për vetëm njëzet minuta! 
Projektet e reja të infrastrukturës në 
Shqipëri, edhe pse me zvarritje e vonesa 
të vazhdueshme, janë duke krijuar 
mundësinë për të zbuluar destionacione 
që më parë nuk i kishim nëpër listat 
tona ose janë duke shkurtuar ndjeshëm 
kohën që dikur na duhej për të lëvizur nga 
njëri destinacion në tjetrin. Kështu për 
shembull, nëse Velipoja dhe Shëngjini, si 
plazhe dhe destinacione natyrore, lidhen 
me njëri tjetrin natyrshëm përmes Malit të 
Rrencit duke pasur si kufi Ranën e Hedhun 
dhe një vijë ajrore ndarëse jo më shumë 
se 15 kilometra, aktualisht duhet afro një 
orë e gjysmë për të shkuar nga njëri plazh 
tek tjetri dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet 
rrugës kombëtare Shkodër-Lezhë, në një 
distancë prej rreth 70 kilometra. 
Tashmë jo më. Ju duhet të prisni edhe 
paaaak fare, sat ë përfundojë rruga 
Velipojë-Shëngjin, që këtë distancë ta 
përshkoni në 15 minuta, duke ndjekur një 
ittinerar të ri, që kalon përmes Rrjollit e 
del në kurriz të Ranës së Hedhun, duke 

Velipojë apo Shëngjin? 
Tashmë mund t`i zgjidhni të dyja! 

Shtigje të reja për eksplorim dhe plazhe 

të përbashkëta për vetëm njëzet minuta! 

Projektet e reja të infrastrukturës në 

Shqipëri, , janë duke krijuar mundësinë 

për të zbuluar destionacione që më 

parë nuk i kishim nëpër listat tona ose 

janë duke shkurtuar ndjeshëm kohën 

që dikur na duhej për të lëvizur nga 

njëri destinacion në tjetrin. Kështu për 

shembull, Velipoja dhe Shëngjini, përmes 

Ranës së Hedhun.ju “katapultuar” drejt e në Shëngjin. 
Ndoshta gëzimi ynë është i tepërt “për 
kaq pako gjë” por po të kemi parasysh 
kohën e gjatë të pritjes dhe dëshirën 
e madhe të pushuesve, sidomos 
atyre të Kosovës, për t`i vizituar të 
dyja këto plazhe të magjshme të 
Adriatikut verior, është një gëzim i 
përligjur. Pushuesit e Kosovës mund 

të kursejnë kohë të çmuar që dikur e 
humbisnin nëpër trafik kurse tash e tutje 
do ta përdorin për të shijuar të dyja plazhet 
ndoshta edhe brenda një fundjave, duke 
hyrë në Velipojë e duke dalë nga Shëngjini. 
Po çfarë përfiton një turist ose pushues, me 
shkurtimin e kësaj rruge, përveç kënaqësisë 
së mbërritjes së dy plazheve, për të cilat ju 
kemi folur gjerë e gjatë? 

Mendojmë se ka ardhur koha t`ju 
detajojmë disa ture, të cilat zënë fill 
pikërisht mes kësaj hapësire mbi Malin e 
Rrencit dhe përmes hapësirës Ligatinore 
Vilun-Rana e Hedhun.

Pamje nga punimet e rrugës së re  Velipojë-Shëngjin
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Socials

S H Ë N GJ I N  -  A L B A N I A

Rozafa Blu  Hotel is one of the last accommodation`s works of art, offered by Uldedaj 
Group in Albania. Situated in the most favorite side of Kune Beach in Shëngjin, the 
hotel offers an excellent service and an amazing view of the coastline. Featuring a 

long experience and tradition in accommodation and gastronomy, the hotel offers you 
a high quality service through a professional and hospitable friendly staff, happy to 

assist you with English, Italian and French speaking skills among all the rest. Having you 
holidays at Rozafa Blu Hotel will make your experience in Albania unforgettable! 

Plazhi i Kunes, Shëngjin, 
Lezhë, Albania 

Telephone: 069 484 8262
info@hotelrozafablu.al; 
www.hotelrozafablu.al. 

Part of "Rozafa Group", together with "Rozafa Construction",  whose name 
derives from the Rozafa fortress in Shkoder, has more than 40 years of 
experience in hospitability and gastronomy.
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Hiking, eksplorim, eskursion, alpinizëm 
dhe kamping janë aktivitetet që mund të 
kesh nëse ke zgjedhur t`i ngjitesh malit të 
Rrencit, 387 m mbi nivelin e detit. Itinerari 
përfshin të gjithë kurrizin e masivit malor 
që ndodhet ndërmjet qytetit të Shengjinit 
(Lezhe) dhe fshatit bregdetar të Rrjollit 
– Velipojë (Shkodër). Takimi i parë është 
fshati i braktisur i Rrencit për të vijuar 

Mali Rrencit

Informacioni për Malin e Rrencit vjen nga 
faqja zyrtaree Bashkisë së Lezhës
Për ture më të zgjeruara në këtë zonë:
www.visitlezha.al

The nformation about Rrenci Mountain comes from 
official website of the Municipality of Lezha 
For more tours in this area: 
www.visitlezha.al

udhëtim me shije natyre, kulture dhe historie

drejt kishës së Shën Nikollit (pranë majës 
së Rrencit) dhe pranë saj ndodhen edhe 
rrënojat e Kishës së Shen Pjetrit.
Ndërsa lëviz nëpër malin e Rrencit, do të 
shohësh vazhdimisht Tumat piramidale Ilire 
(kodër-varret) e tipit Dalmatin, 3500 – 4000. 
Ndërsa i afrohes majës së malit, poshtë saj 
do të shijosh peisazhin më të bukur që ta 
ofron Rana e Hedhun ndërsa fushëpamja 
shkon që nga Kepi i Rodonit (Durrës) e deri 
tek qyteti i Ulqinit (Mali i Zi).

Emri Renesi (Rrenci) shfaqet për herë 
të parë në dokumentat e Republikës 
Veneciane në vitet 1416-1417.

Mali i Shëngjinit fillon mbi qytet (tek porti) 
dhe vazhdon deri në lartësinë rreth 330 m 
mbi nivelin e detit. Këtu ka pyje artificialë 
me halorë mesdhetarë (të mbjella rreth 
40-50 vite më parë) si dhe formacione të 
pyjeve me shkurre mesdhetare natyrore, 
ku dominon shega e egër, por gjenden dhe 

driza, murrizi, lajthia, thana, etj. Së fundi 
në këtë mal janë zbular dhe disa tuma ilire 
(kodër varret e tipit Dalmatin) që datojnë 
3-4 mijë vjet më parë. Kërkimet arkelogjike 
vazhdojnë. Ky destinacion arrihet lehtë me 
këmbë, në shtigje të shkelura. Ka çeltira 
në pyll që shërbejnë si vendpushime për 
vizitorët.
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ambasador turizmi 
i Lezhës dhe i Shqipërisë

Jurgen 
Uldedaj

Ata që ngrenë flamurin shqiptar 
bashkë me trofeun e tyre 
personal, janë ambasadorët më 
të mirë të turizmit. Shpesh kemi 
folur për shqiptarët e njohur kudo 
në botë, që veç talentit të tyre 
bëhen vetvetiu edhe ambasadorë 
të Shqipërisë e Kosovës. 
Këtë herë radhën e ka një djalosh 
i fortë e luftarak. 
Jurgen Uldedaj ishte ende 
adoleshent kur me grushtin e tij 
të fuqishëm shkundi vëmendjen 
e të mëdhenjve të këtij sporti në 
botë. Menjëherë. E pas kësaj, 
gjithçka u bë ndërkombëtare. Në 
një hark kohor prej pak vitesh, 
fama e tij u shpërnda kudo në 
botë, sepse trofetë e tij në boks, 
janë botërorë. 

Mjafton kaq për të kuptuar 
dimensionin e pamatshëm të 
dobisë që i sjell ai Shqipërisë 
në njohjen e saj nga ata që nuk 
kanë dëgjuar kurrë për të. Mjaft 
të klikosh në Google “Jurgen 
Uldedaj” dhe të lexosh “born in 
Lezha, Albania”, kushdo që don të 
dijë më shumë, klikon tek “Lezha” 
dhe tek “Albania”. Dhe me kaq, 
Jurgeni e ka kryer detyrën e 
tij “promovuese”në njohjen e 
Shqipërisë dhe të Lezhës. 
Po të shtyhemi pak më përtej, 
vlerat rriten akoma më shumë 
sepse bashkë me emrin, në 
podiumin e nderit, Jurgeni ngre 
edhe flamurin shqiptar. Dhe 
me këtë ka kryer edhe detyrën 
e tij patriotike. Edhe pse talenti 

dhe mundi i tij është tërësisht 
personal, shërbimi që ai i bën 
Shqipërisë është më i madh se një 
ambasador, detyura e të cilit është 
njohja dhe vlerësimi i Shqipërisë.
Ja pra, se si një familje e tërë 
si familja e madhë Uldedaj 
kontribuon në rritjen e vlerave të 
turizmit e Shqipërisë. Nëse falë 
Jurgenit dhe shumë talenteve të 
tjerë shqiptarë, një turist bëhet 
kureshtar dhe vjen të vizitojë 
Shqipërinë dhe Lezhën e bukur, 
Uldedaj Group dhe Rozafa Group 
me rrjetin e tyre të suksesshëm 
të hotelerisë e të gastronomisë, 
do ta presin atë siç duhet, që të 
largohet me përshtypjet më të 
mira.
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the tourism ambassador 
of Lezha and Albania

Jurgen Uldedaj
Those who raise the Albanian 
flag together with their 
personal trophy, are the best 
ambassadors of tourism. We 
have often talked about well-
known Albanians everywhere 
in the world, who, in addition 
to their talent, automatically 
become ambassadors of the 
Albanian lands.
This time it is the turn of a 
strong and combative guy.
Jurgen Uldedaj was still 
a teenager when with his 
powerful fist he “shooked” the 
attention of the “Bigs” of this 
sport in the world. Immediately. 
And after that, everything 
became international. In a span 
of a few years, his fame spread 
all over the world because his 

Ata që ngrenë 
flamurin 

shqiptar bashkë 
me trofeun e tyre 

personal, janë 
ambasadorët 
më të mirë të 

turizmit. 

Those who 
raise the 

Albanian flag 
together with 

their personal 
trophy, are 

the best 
ambassadors 

of tourism.

boxing trophies are world-
wide.
That's enough to understand 
the immeasurable dimension 
of the benefit it brings to 
Albania in its recognition by 
those who have never heard 
of it. Just click on Google 
"Jurgen Uldedaj" and read 
"born in Lezha, Albania", 
anyone who wants to know 
more, click on "Lezha" and 
on "Albania". And with that, 
Jurgen has accomplished 
his "promotional" task in 
recognizing Albania and 
Lezha.

If we go a little further, 
the values increase even 
more because along with 
the name, on the podium 
of honor, Jurgen raises the 
Albanian flag. And with 
this he has accomplished 
his patriotic duty. Although 
his talent and effort is 
entirely personal, like many 
other Albanian talents that 
represent us in the world, 
the service he renders to 
Albania is greater than an 
ambassador, whose task is 
to recognize and appreciate 
Albania.

Here is how a whole family 
like the big Uldedaj family 
contributes to the growth 
of the values of tourism 
and Albania. If thanks to 
Jurgen a tourist becomes 
curious and comes to visit 
the beautiful Albania and 
Lezha, Uldedaj Group and 
Rozafa Group with their 
successful network of 
hotel and gastronomy, will 
host him/her greatfully, 
making them leave our 
country with the best 
impressions.
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Jurgen Uldedaj është boksier shqiptar i lindur në Lezhë.  Ai 
e nisi rrugëtimin e tij me medaljen e bronzit në kampionatin 

evropian të vitit 2013 në Rusi dhe me medaljen tjetër të 
bronzit në kampionatin evropian që u zhvillua në 2014 Zagreb 
të Kroacisë. Këto fitore  i paraprinë fitores së tij të madhe të 

Kupës së Botës në Azerbajxhan, në fund të vitit 2014.
Pas sukseseve të njëpasnjëshme në boksin amator, talenti 
i tij tërhoqi vëmendjen e një prej klubeve më prestigjoze të 
Europës SES Boxing dhe në vitin 2015, akoma pa mbushur 

18 vjeç, arriti të nënshkruante një kontratë me ta.
Ne Gusht 2015 u zhvendos në Gjermani, ku pati dhe 

debutimin e parë në boksin profesionist. 
Në Shkurt 2018 fitoi titullin “GERMAN INTERNATIONAL 

CRUISERWEIGHT”.
Në Dhjetor 2018, në një mbrëmje gala të organizuar në 

Tiranë, solli për herë të parë në Shqipëri titullin prestigjoz 
“WBO Junior World Champion”, titull ky i cili nuk ishte arritur 

asnjëherë më parë nga ndonjë shqiptar.
Në 2019 mbrojti titullin “WBO Junior World Champion” dhe 

njëkohësisht fitoi një tjetër titull po aq prestigjoz, siç ishte ai i 
WBC Junior World Champion.

Pas një shkëputjeje që pati prej situatës së krijuar në vend 
për shkak të pandemisë globale, u rikthye në ring në Korrik 
2021 për të mbrojtur titullin “WBO Junior World Champion”.
Gjatë karrierës së tij në boksin profesionist ka realizaur deri 

tani 14 ndeshje, të gjitha fitore, 5 prej të cilave me KO, pa 
asnjë humbje.

Jurgen Uldedaj is an Albanian boxer born in Lezha. He 
started his journey with the bronze medal at the 2013 
European Championship in Russia and with the other 

bronze medal at the 2014 European Championship held 
in 2014 Zagreb, Croatia. These victories precede his great 
victory of the World Cup in Azerbaijan, at the end of 2014.
After successive successes in amateur boxing, his talent 

attracted the attention of one of the most prestigious clubs 
in Europe SES Boxing and in 2015, before turning 18, he 

managed to sign a contract with them.
In August 2015 he moved to Germany, where he had his first 

debut in professional boxing.
In February 2018 he won the title "GERMAN 

INTERNATIONAL CRUISERWEIGHT".
In December 2018, in a gala evening organized in Tirana, 

he brought for the first time in Albania the prestigious title 
"WBO Junior World Champion", a title which had never 

been achieved before by any Albanian.
In 2019 he defended the title "WBO Junior World Champion" 
and at the same time won another equally prestigious title, 

such as that of the WBC Junior World Champion.
After a break from the situation created in the country due 
to the global pandemic, he returned to the ring in July 2021 

to defend the title "WBO Junior World Champion".
During his career in professional boxing he has so far 
realized 14 matches, all victories, 5 of which with KO, 

without any losses.
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Hotelet e Velipojës, që janë investime 
kryesisht familjare, përbëjnë struktura 
pritëse po aq të bukura e komode sa 
në plazhet e tjera ranore e shkëmbore 
të Shqipërisë, por padrejtësisht ato 
janë “të kuotuara” lirë në treg dhe 
ende nuk ka një arsye të qartë se pse 
ndodh kjo. 
Megjithëse plazhi i Velipojës 
nuk “vuan” për vizitorë, sepse ai 
frekuentohet bollshëm nga pushuesit 
e Kosovës përveç “banorëve” të tij të 
përhershëm shkodranëve, dyndja e 
pushuesve të kryeqytetit drejt jugut, 
ka sjellë dy pasoja negative në tregun 
turistik; shtimin e fluksit bashkë me 
rritjen e çmimeve në pjesën jugore të 
Shqipërisë dhe uljen e tyre drastike 
në plazhet veriore, ndërkohë që ka 
shumë pak diferenca në kushtet 
e akomodimit dhe të pritjes në 
përgjithësi. 
Ja pse ne shpesh e rekomandojmë 

Velipoja
destinacioni ideal
për familjet dhe të rinjtë 

Velipojën si destinacionin ideal, jo 
vetëm për pushuesit familjarë por 
edhe ata të aventurës, duke pasur 
parasysh alternativat e shumta që 
Velipoja ka për të kaluar pushime 
familjare e aktive. 
Shumica e hoteleve në Velipojë janë 
sipërmarrje familjare të vogla e të 
mesme, të cilat ofrojnë pushime 
mjaft të përshtatshme për familjet, 
qoftë duke u nisur nga mjediset dhe 
kushtet që ofrojnë, qoftë nga lloji 
i ofertës që kanë ndërtuar. Ja pse 
kjo lloj oferte pëlqehet shumë nga 
familjet e Kosovës, të cilat kanë gjetur 
aty formulën ideale për pushime me 
buxhet të përshtatshëm për familjet, 
mikpritje si të ishin në shtëpinë e 
miqve të tyre dhe një kujdes për 
shëndetin që vjen nga përdorimi i 
produkteve lokale organike për vaktet 
që konsumojnë. Shumë prej këtyre 

Ndaj kur të bëni 
plane për pushime 
verore, përfshijeni 
edhe Velipojën në listë 
e shkoni të shijoni 
mikpritjen e familjes 
Dani në një prej 
hoteleve të tyre të 
bukura. dhe e përzgjedhura e turistëve të Kosovës!

Foto: Terenc Pepa ©

hoteleve, prej vitesh jua rekomandojmë 
edhe ne në Travel, duke mos e lënë 
asnjëherë jashtë vëmendjes Velipojën 
si destinacion pushimi. Përbërja e 
strukturave pritëse me natyrë tejet 
familjare e bën Velipojën miqësore e të 
përshtatshme sidomos për familjet me 
fëmijë.
Jo më kot në këtë numër ju kemi 
ofruar një material për një prej 
sipërmarrjeve që kanë ndërtuar një 
rrjet hotelesh familjare në Velipojë, tre 
prej të cilëve edhe “Arda”, “London” 
e “Qetësia - Te Indriti”. Ajo është 
familja Dani, e cila prej më shumë 
se dy dekadash është e përfshirë në 
sektorin e turizmit me strukturat e 
saj pritëse në plazhin e Velipojës. Dy 
breza dhe gjithë investimet e familjes 
janë tashmë pjesë e këtyre strukturave 
dhe angazhimi i fëmijëve Elsës, Ketit 
dhe Indritit, i ka dhënë hoteleve tone 
moderne e rinore, sipas shijeve të tyre 
të reja, duke i bërë hotelet oaze të 
përshtatshme jo vetëm për familjet por 
edhe për të rinjtë. Qindra pushues, jo 
vetëm nga Kosova e Shkodra por edhe 
të huaj, kanë shijuar tashmë mjediset 
e këtyre hoteleve dhe të strukturave 
të tjera më të vogla që familja Dani 
administron në Velipojë. 
Puna e familjeve të tëra që 
angazhohen në sektorin e turizmit, 
duke i thënë fytyrë njerëzore biznesit 
më të bukur në Shqipëri, na bën neve 
të jemi vazhdimisht në vëzhgim të 
këtyre historive të bukura, të cilat do 
të bëjnë nesër që Shqipëria vërtet 
të jetojë jo vetëm me turizmin por 
edhe prej turizmit, të cilin e mbajnë 
në këmbë pikërisht këto biznese 
familjare. 
Ndaj kur të bëni plane për pushime 
verore, përfshijeni edhe Velipojën në 
listë e shkoni të shijoni mikpritjen e 
familjes Dani në një prej hoteleve të 
tyre të bukura. 
Velipoja ju don fort! 
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Kërkoni një vend të bukur për të kaluar pushimet në Velipojë? Ku detajet do t`ju bëjnë të ndjeni 
klasin dhe shërbimi do t`ju bëjë të ndjeni mikpritjen? Hotel ARDA është vendi ku mund t`jua 

ofrojmë të dyja. Hapësira të bollshme për të ndjerë freskinë, kënde moderne për t`u ndjerë në 
kreshtën e kohës, detin afër për të ndjerë madhështine e valëzimit dhe shkumëzimit të tij… 
Agimet e arta dhe perëndimet e ngjyrosura bukur mund të bëhen të prekshme edhe duke 

shijuar në koktej në baret tona. Mjediset e dekoruara me shije dhe art, do t`ju krijojnë ndjesinë e 
vërtetë të pushimeve. Dhoma komode e moderne, restorant me gatime me përbërës të freskët 

të zonës, gjithë familja në shërbimin tuaj e plot dashuri siç vetëm në Velipojë ndodh. Sepse 
mikpritja është A-ja.  Dhe gjithë të tjerat janë ARDA!

The details will make you feel the class!

Rruga nr.10, Velipojë, 
www.hotel-arda-velipoje.business.site

E-mail: hotelarda20@gmail.com
Shkodër Albania

Kontakte: Mob: +355 69 975 5683
Mob: +355 67 223 1588

 +355 67 223 1589
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Velipoja hotels, which are mainly 
family investments, are as beautiful 
and comfortable reception structures 
as in other sandy and rocky beaches of 
Albania, but unfairly they are "quoted" 
cheaply in the market and there is still 
no clear reason that why does this 
happen.
Although the beach of Velipoja does 
not "suffer" for visitors, because it is 
abundantly frequented by vacationers 
of Kosovo in addition to its permanent 
"residents", the Shkodra ones, the 
influx of vacationers of the capital to 
the south, has brought two negative 
consequences in the tourist market; 
the increase of the influx together 
with the increase of the prices in the 
southern part of Albania and their 
drastic decrease in the northern 
beaches, while there are very few 
differences in the conditions of 
accommodation and reception in 
general.

Velipoja
the ideal esccape
for families and youth 

That is why we often recommend 
Velipoja as the ideal destination, not 
only for family vacationers but also for 
those of adventure, given the many 
alternatives that Velipoja has to spend 
active family vacations.
Most of the hotels in Velipoja are 
small and medium family enterprises, 
which offer very suitable holidays for 
families, either based on the facilities 
and conditions they offer, or the type 
of offer they have built. This is why 
this type of offer is very much liked by 
Kosovo families, who have found there 
the ideal formula for holidays with a 
suitable budget for families, hospitality 
as if they were hosted by their friends  
and a health care that comes from 
using organic local products for the 
meals they consume. Many of these 
hotels have been recommended by 
us at Travel Magazine for years, never 
leaving Velipoja out of the spotlight as 
a holiday destination. The composition 

So when you make
 plans for a summer 
vacation, include 
Velipoja in the list and 
go to enjoy the 
hospitality of the Dani 
family in one of their 
beautiful hotels.
Velipoja loves you 
very much!

and selected by Kosovo tourists!

of the reception structures with a very 
family nature makes Velipoja friendly 
and suitable especially for families 
with children.
In this purpose we have offered 
you an article dedicated to one of 
the enterprises that have built a 
network of family hotels in Velipoja, 
three of which are "Arda", "London" 
and "Qetësia - Te Indriti". It`s about 
the “Dani” family, we are talking to, 
which for more than two decades is 
involved in the tourism sector with 
its accommodation structures on the 
beach of Velipoja. Two generations and 
all the investments of the family are 
already invested in these structures 
and the commitment of the children 
Elsa, Keti and Indriti, has given to the 
hotels a modern and youthful shape, 
following the new trends and making 
the hotels suitable oasis not only for 
families but also for young people. 
Hundreds of vacationers, not only 
from Kosovo and Shkodra but also 
foreigners, have already enjoyed the 
facilities of these hotels and other 
smaller structures that the Dani family 
runs in Velipoja.
The work of whole families that are 
engaged in the tourism sector, gives 
beautiful a beautiful image to this 
business in Albania and makes us 
constantly be on the lookout for these 
beautiful stories, which tomorrow will 
make Albania really live no not only 
with tourism but also from tourism, 
which is hold mailnly by these very 
family-run enterprises.
So when you make plans for a summer 
vacation, include Velipoja in the list and 
go to enjoy the hospitality of the Dani 
family in one of their beautiful hotels.
Velipoja loves you very much!

Foto: Terenc Pepa ©
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Rrugës për Vilun / On the way to Vilun
 Credits: Nermin Shurdha ©

Pylli dhe Laguna e Vilunit janë një tur 
ditor fort i këshillueshëm nëse jeni 

me pushime në Velipojë

Viluni Forest and Lagoon are a highly 
recommended daily tour if you are on 

vacation in Velipoja
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Keni ardhur në një destinacion të madh si Velipoja por kërkoni që pas plazhit të keni 
qetësinë dhe çlodhjen që keni ëndërruar gjatë pushimeve pas punës së lodhshme? 
Hotel "Qetësia - Te Indriti" është ndërtuar enkas për këtë, larg zhurmave dhe kaosit të 
plazheve të populluara, një oaz i vërtetë, në zonën më të qetë të plazhit, në hyrje 
të Velipojës. Shija e hollë do t`ju bëjë t`i gëzoheni komfortit të metropolit, që nga 
dhomat luksose, koridoret e dekoruara plot elegancë apo mjediset e lulishtes, barit 
e restorantit, ku vaktet apo një birrë a një freskuese me miqtë pasdite e në freskun 
e mbrëmjes, janë gjëja më e mirë që mund t`i dhuroni vetes. Kuzhina me produktet e 
zonës i jep shije pushimeve tuaja dhe qershia mbi tortë; një furgon luksoz ju çon e ju 
merr nga plazhi, si turistë të vërtetë!

Rruga nr.7, Velipojë, Shkodër Albania; E-mail: indritdani@hotmail.com; www.hotel-qetesia-indriti.business.site
Kontakte: Mob: +355 69 975 5683; Mob: +355 67 223 1588; Mob: +355 67 223 1589

Mirëse vini në oazin e çlodhjes e të qetësisë!
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Your Lovely holidays in Velipoja!

hotel london
- Velipojë -

Rruga nr 8 ,  Qendër Plazh 
Vel ipojë ,  Shkodër ,  Albania

hotel-london-velipoje.business.site
Kontakte: Mob: +355 69 975 5683

Mob: +355 67 223 1588
Mob: +355 67 223 1589

E bukura e hoteleve të familjes “Dani” 
është se ata ndodhen në ato pika të 

Velipojës, ku ju mund të zgjidhni sipas 

dëshirës vendndodhjen dhe kushtet që ofrojnë. Dhe “London” është mu në zemër të 
plazhit !  Qendra e Velipojës, ofron në mbrëmje shërbime e argëtime pa fund, shëtit je 

në mjediset e bukura e të gjelbëruara dhe rrëmujën e gëzueshme të plazhit ,  të cilën 
mund ta “braktisni” kur të doni e të ktheheni për të shijuar freskinë e lul ishtes në 

Hotel London, bashkë me shërbimin e stafit miqësor. I  r istrukturuar plotësisht ,  hoteli 
ju ofron kushtet më të mira me çmime shumë konkuruese në Velipojë. 

hotel-london-velipoje.business.site
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Kjo panoramë e Vlorës nuk është as 
e re as panjohur, sepse e kemi parë 
shpesh në fotot e saj më të bukura 
në internet.  Është pamja 
nga Kanina.
E reja është se tashmë me hapjen 
e unazës së madhe, kjo pamje do 
të jetë një ndalesë për këdo e jo 
më privilegj vetëm i atyre që marrim 
mundimin të ngjiten në kalanë e 
Kaninës.
Me siguri tash e tutje rrjetet sociale 
do të "shpërthejnë" jo thjesht me 
Vlorën në "pëllëmbë të dorës" por 
në një garë se kush do të bëjë foton 
më të bukur dhe më krijuese. 
Epo ashtu qoftë. Le të fillojë gara!

Vlora 
te dora
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Rruga e re panoramike Vlorë 
- Orikum ose siç quhet shkurt, 
Bypass-i Vlorës, është hapur 
përkohësisht, duke lehtësuar 
ndjeshëm trafikun për pushuesit 
që i drejtohen Rivierës dhe 
Sarandës dhe që ngecin në Vlorë 
por edhe për ata që zgjedhin 
Radhimën dhe që do ta kenë 
më të lehtë ta arrijnë nga Orikumi. 
Rruga aktualsht ka pengesa që 
mund ta ngadalësojnë lëvizjen 
vetëm në pjesët ku do të lidhet 
me ura dhe në Kaninë, ku kalon 
përkohësisht përmes fshatit, derisa 

The new panoramic road Vlora - Orikum or the so called 
“Vlora Bypass”, is temporarily open, significantly releasing 
the traffic for vacationers heading to the Riviera and 
Saranda and who are stuck in Vlora but also for those 
who choose Radhima and who will have it easier to 
reach from Orikum. The road currently has obstacles that 
can slow down the movement only in the parts where it 
will be connected by bridges and in Kanina, where it 
passes temporarily through the village, until the segment 

in the palm of your handVlora

This panorama of Vlora is neither new nor 
unknown, because we have often seen it in 
its most beautiful photos online. It's the view 
from Kanina Castle. The news is that already 
with the opening of the big ring, this view 
will be a stop for anyone and no longer just 
a privilege of those who dare to climb the 
castle of Kanina. Surely from now on social 
networks will "explode" a "photoshoot" not 
just with Vlora in the "palm of the hand" but in 
a contest over who will make the most 
beautiful and creative photo. 
Well so let it be. Let the race begin!

të përfundojë segmenti poshtë tij. 
Përveçse panoramike, pasi kalon 
përgjatë kodrave të Radhimës 
dhe përfundon në Orikum, duke 
përshkuar edhe një pjesë të 
fushave e liqeneve artificiale përtej 
Babicës, rruga do të jetë një aks i 
rëndësishëm për reduktimin e kohës 
së mbërritjes së pushuesve në 
Sarandë përmes Rivierës, të cilëve 
shpesh u duhet të humbasin orë të 
tëra në trafik në vajtje ose në ardhje. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore 
është një ndihmë e madhe për 
zhvillimin e turizmit në Shqipëri.

below will be complete. In addition to panoramic, 
as it passes along the hills of Radhima and ends in 
Orikum, traversing a part of the fields and artificial lakes 
beyond Babica, the road will be an important axis for 
reducing the arrival time of vacationers in Saranda 
through the Riviera, who often have lose precious time 
on traffic on the way to and from Riviera.
Improving road infrastructure is a great help for the 
development of tourism in Albania.
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Plazhet e veçanta
dhe laguant magjike 
që i ndërrojnë ngjyrat sipas stinës

Kriporja e Vlorës

Vlora Saltern

Foto: Besmir Alija ©
Credits: Odeta Banushaj ©

Ky vend i magjishëm që po ju tregojmë,  ndodhet në Vlorë. Janë 
Kriporet e Nartës. Në muajt korrik dhe gusht, kur thahet uji dhe 

mbetet vetëm kripa, vaskat marrin një ngjyrë si kjo që shikoni në 
foto. Forma e dallgëve që shohim në foto, nuk është gjë tjetër 

veçse kripa e ngurtësuar. 
Laguna e Nartës ndodhet në veri-perëndim të qytetit të Vlorës, 

rreth 14 km larg saj dhe ka një sipërfaqe prej  42 km2.
Ajo ndahet nga deti Adriatik nga një rrip i ngushtë toke ranore, 

që përbëhet nga duna rëre dhe plazhe të vegjël pa bimësi 
të dendur, por me shumë shpendë vizitorë, mes të cilëve edhe 

edhe flamingot. Shumë fotografë, udhëtarë, blogerë dhe vajza 
të muzikës e showbiz-it,  e kanë shfrytëzuar këtë  vend për  sete 

fotografike dhe duhet thën e se u kanë dalë spektakolare!

This magical place that we 
are showing to you, is located 
in Vlora. They are the Salts 
of Narta. In July and August, 
when the water dries and only 
salt remains, the tubs take a 
color like the one you see in 
the picture. The shape of the 
waves we see in the picture is 
nothing but hardened salt. 
Narta Lagoon is located 
northwest of the city of Vlora, 
about 14 km away and has an 
area of 42 km2. 
It is separated from the Adriatic 
Sea by a narrow strip of 
sandy soil, consisting of sand 
dunes and small beaches 
with no dense vegetation, 
but with many visiting birds, 
including flamingos. Many 
photographers, travelers, 
bloggers and show & music 
girls have used this place for 
photoshoot and we should say 
that they have turned out to 
be spectacular!
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Sazani

Portonova
Portonova is located in Zvërnec 10 km away from the 
city of Vlora, on a coastline of 3 kilometers and is a 
secluded beach, even from a geographical position, 
as there is a lack of infrastructure. It is a beach which 
offers no tourist service and vacationers use it like daily 
escape. Albanians but also foreign tourists set up their 
camps and stay in this area to enjoy the virgin nature but 
especially the incomparable beauty of the beach, which 
is unique in Albania. Even Rodon Cape, which is similar in 
geographical features, does not have a rock formation 
as beautiful as Portonova, where nature has carved a 
work of art.

Portonova ndodhet në Zvërnec 10 km larg qytetit 
të Vlorës, në një vijë bregdetare prej 3 kilometrash 
dhe është një plazh i izoluar, edhe prej pozicionit 

gjeografik, ku mungon infrastruktura. Është një plazh 
i cili nuk ofron asnjë shërbim turistik dhe pushuesit e 

përdorin për plazh ditor. Shqiptarë por edhe turistë 
të huaj vendosin kamperat e tyre dhe qëndrojnë në 

këtë zone për të shijuar natyrën e virgjër por sidomos 
bukurinë e pashoqe të plazhit, që duhet thënë se 
është unik në Shqipëri. As Kepi i Rodonit që është 
i ngjashëm për nga tiparet gjeografike, nuk ka një 
formacion shkëmbor aq të bukur sa Portonova, ku 
duhet thënë se natyra ka gdhendur një vepër arti. 

Nëse doni ta shihni, duhet të merrni parasysh se ky plazh 
është migrues, pra që duket e zhduket sipas baticës e 

zbaticës së detit, prandaj mos u mërztini nëse nuk e gjeni 
kur të shkoni.

Kjo mrekulli shumëngjyrëshe gjendet vetem 11 mijle larg 
nga Vlora  në  ishullin e  Sazanit . Nëse një turisti i duket e 
çuditshme ngjyra e një plazhi të kuq, sidomos në një ishull 

shkëmbor si Sazani, për gjeologët nuk ka asnjë mistër; rëra 
e kuqe formohensi pasoje e niveleve të larta të hekurit 

që gjenden në përbërjen e tokës të cilat në kontakt me 
oksigjenin dhe kripën, marrin ngjyrën e kuqe. 

Magjike, apo jo? 

If you want to see it, you have to keep in mind that this beach is 
migratory, so it disappears according to the tide and the so do 
not be unhappy if you go there and you don`t find it.  
This colorful wonder is situated only 11 miles away from Vlora 
on the island of Sazan. If a tourist finds a strange color of a red 
beach, especially on a rocky island like Sazani, for geologists 
there is no mystery; the red sand is formed as a result of the high 
levels of iron found in the composition of soils which come in 
contact me with the oxygen and salt, composing this the red 
view. Magic, right?

me plazhet e kuqe

the red migratory beaches

Foto: Nëntor Oseku ©

Foto: Nëntor Oseku ©
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Mirsevini ne kompleksin RAMOSACO, ku mikpritja eshte 
profesion dhe profesionalizmi, kryefjale per cdo sherbim.

Bar restorant Ramosaco ofron cilesi per klientet. Te 
akomodoheni ne dhomat tona do te thote te shijoni 

komoditetin dhe luksin qe ju falin dhomat ona me me tv, 
kondicioner, minibar, dush dhe ballkone me pamje nga 
deti. Plazhi ju ofron freskine e ujerave te kristalta te Jonit 
dhe kenaqesine e shetitjeve ne det, pergjate te gjithe 
zones. Te vizitoni kompleksin tone do te thote ti lejoni 
vetes privilegjin per te shijuar pjatat e mrekullueshme 
te kuzhines mesdhetare, shijen e pakrahasueshme te 
vererave elegante dhe sherbimin e nje stafi qe ben 

ndryshimin. Ju mund t'i lini femijet te argetohen ne kendin e 
lojerave, teksa vete shijoni pasditet e mahniteshme buze 

detit me diellin qe humbet pas Sazanit e Kraburunit.

Radhimë,Vlorë, ALBANIA
  +355 69 64 30 671

infohotelramo@gmail.com
miftar.ramosaco@gmail.com

Socials

RAMOSAÇO
R A D H I M Ë ,  V L O R Ë

H o t e l  -  B a r  -  Re s o r a n t
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Credits: Arben Kola ©

Porto Palermo
ciceroni që këndon labçe

A museum guide
who sings 
polyphonic

Edhe pse është e pasur me histori, Kalaja e Porto Palermos 
në muzeun e saj nuk ju ofron ndonjë listë të pasur artefaktesh, 

përveç disa fotove pa korniza që mbulojnë muret e galerive të 
brendshme të kështjellës, ku dikur veronte Ali Pashë Tepelena 

dhe gruaja e tij e fundit Vasiliqia, për nder të së cilës 
ai e ndërtoi këtë kala. 

Por ky vend me natyrë të mrekullueshme ka një surprizë për ju; 
Aleksandri, ciceroni që ju mirëpret në muze është pjesë e Grupit 

Polifonik të Himarës dhe me pak fat, ju do të mund të shijoni 
një "live performance" të ndonjë prej këngëve më të bukura të 

arkivit të muzikës së vetme në Shqipëri që shtë bërë 
pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s.

Sepse Aleksandri e bën shpesh këtë gjë për vizitorët e tij, pa 
dyshim për kënaqësi por edhe që ata kur të kthehen në vendet 

e tyre, të marrin me vete përvojën më unike që mund të kishin 
ëndërruar ndonjëherë: një ciceron që u këndon labçe!

Although rich in history, Porto Palermo 
Castle in its museum does not offer you 
a rich list of artifacts, except for some 
frameless photos that cover the walls of 
the interior galleries of the castle, where 
Ali Pasha Tepelena and his wife once 
spent the summer.
But this place with wonderful nature has 
a surprise for you; Aleksander, the guide 
who welcomes you to the museum is 
part of the Himara Polyphonic Group 
and with a little luck, you will be able to 
enjoy a "live performance" of one of the 
most beautiful songs of the only music in 
Albania that has been insert
at the UNESCO world heritage.
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Unico Era Folle

Në turizmin e përvojave ka një 
rregull të pashkruar që thotë “nëse 
nuk ke një histori për të treguar, 
shpike”. Sepse turisti i përvojës vjen 
pikërisht për të. Për të dëgjuar një 
histori, sidomos ato të vendasve. 
Ne kemi aq shumë histori për të 
treguar, saqë jo vetëm nuk kemi 
nevojë t`i shpikim por shpesh kemi 
frikë se nuk do të na dalë koha dhe 
hapësira për t`i thënë të gjitha. 
Megjithatë, ato që do të mundemi, 
do t`jua tregojmë gjithmonë.

In the tourism of experiences 
there is an unwritten rule that 
says "if you do not have a story to 
tell, invent it". Because a tourist 
of experience comes especially to 
know stories of locals, places or 
objects. 
We have so many stories to tell 
that not only do we not need to 
invent them but we are often 
afraid that we will not have enogh 
time and space to tell them all. 
However, we will always try to  
tell you most of them. 

marinarja e Dashurisë
the sailor of Lovethe sailor of Love
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Një burrë ishte aq i dashuruar me gruan e 
tij, saqë i bleu asaj një varkë. Jo të madhe 
por shumë të bukur. Me vela, siç mund të 
jenë vetëm varkat që ndërtohen për hir të 
dashurisë. Dhe me të çante detet, dilnin të 
dy bashkë, shijonin perëndimet, i linin t`i 
përkëdhelte era apo t`i rrhnin dallgët.
Një ditë gruaja u largua nga kjo jetë dhe 
burri vendosi që bashkë me gruan, duhet 
të vdiste edhe varka. Prandaj e futi në port 
dhe nuk e nxori më që aty. Kaluan shtatë 
vjet. Kjo ndodhi në Itali. 
Për arsye e rrethana që nuk po i bëjmë 
pjesë të historisë, varka ra në duart e një 
djaloshi shqiptar, i cili këmbënguli se një 
varkë kushtuar dashurisë jo vetëm që 
duhet të dilte nga porti por edhe duhet të 
lundronte sërish deteve, për të marrë me 
vete e shpërndarë sa më shumë kujtimin 
e bukur të dashurisë dhe për t`u mbushur 
me histori të reja që të tregoheshin në të 
ardhmen. 
Për t`u mbushur me historitë tuaja, këtë 
radhë në detet e Shqipërisë.
Ajo varkë e bukur me vela është Unico Era 
Folle. Dhe djali është Admiri. Nëse u bëtë 
kureshtarë por edhe nëse doni të ndjeni 
sadopak magjinë e kujtimeve të bukura 
që mbartin me vete objektet e veçanta, 
“Unico Era Folle” lundron tashmë në ujrat 
e Vlorës e Rivierës shqiptare, dhe zbukuron 
pushimet tuaja, nëse keni zgjedhur t`i 
kaloni në këtë pjesë të Shqipërisë. Nga 
Palasa në Dhërmi, Gjipe, Gramë, Shpellën 
e Piratëve por edhe nëpër brigjet e 
panumërta të Karaburunit e Sazanit, që 
mund ta zbuloni pak e nga pak, me miqtë 
tuaj të zgjedhur, Unico Era Folle, me vela 
të shpalosura lundron me ju drejt ëndrrës 
nëpër horizonte të bukura.

A man was so in love with his wife 
that he bought her a boat. Not big 
but very beautiful one. A sailing 
boat just like the ones built for the 
sake of love. And with it he poured 
the seas, they both went out 
together, enjoyed the sunsets, let 
the wind caress them or be beaten 
by the waves.
One day the woman passed away 
and the man decided that along 
with the woman, the boat should 
also die. So he put it in the harbor 
and did not take it out anymore. 
Seven years passed. This happened 
in Italy.
For several reasons that are not 
part of the history, the boat fell into 
the hands of an Albanian boy, who 
insisted that a boat dedicated to 
love not only had to leave the port 
but also have to sail the seas again, 
to get to spread as much as possible 
the beautiful memories of love and 
to be filled with new stories that 
would be told in the future.
To be filled with your stories, this 
time in the Albanian seas.
That beautiful sailing boat is the 
Unico Era Folle. And the boy is 
Admir. If you became curious but 
also if you want to feel the magic of 
the beautiful memories that special 
objects carry with them, "Unico Era 
Folle" already sails in the waters 
of Vlora and the Albanian Riviera, 
and fullfills your vacation with sun, 
sea and fun, if you have chosen 
to go to this part of Albania. From 
Palasa to Dhërmi, Gjipe, Gramë, 
the Cave of Pirates but also through 
the countless shores of Karaburun 
and Sazan, which you can discover 
little by little, with your best friends, 
Unico Era Folle, will spread it sails 
and will send with you straight 
to the dreams through beautiful 
horizons.

Kontakt: 
Lagjja "Kushtrimi" Vlorë

+355 69 33 26 855
admirtoto@gmail.com

Festa private në bord 
Ekskursione në destinacionet 

tuaja të preferuara.
Padel dhe Snorkeling në gjiret 

e bukura të Rivierës

Private party on board 
Excursions to your favorite 

destinations. 
Padel and Snorkeling in the 

beautiful bays of the 
Albanian Riviera

Unico Era Folle
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Nga këndvështrimi madje edhe 
këndqëndrimi nga ku po e shkruaj këtë 
artikull, Shqipëria është për këto kohë 
atdheu që më ka “birësuar” dhe lënda 
kryesore përbërëse e kulturës që po 
studjoj në hartën time botërore. Ndoshta 
nuk është pikërisht vendi ku dikush do të 
niste rrëfimet e tij të udhëtimit. Prandaj 
dhe rrëfimi im është domethënës.
Unë quhem Francine Katerina Talei 
Wong. Emri im besoj flet vetë për 
kulturën dhe origjinën time dhe në 
fakt ndjehem edhe e përulur por edhe 
entuziaste për këtë mundësi,  që të 
tregoj historinë time se pse Shqipëria 
është një destinacion unik, madje për 
disa prej nesh (të huajve), është bërë si 
shtëpi.
Nuk do t`ju flas as për peisazhet 
mbresëlënëse, as për ujrat e kaltra, 
as për ushqimin e shijshëm, ose të 
paktën, jo qysh tani, në artikullin e parë. 
Të shohim nëse do të jem aq e zonja 
t`ju mbaj mes rreshtave si fillim me 
pikëpamjet e mia të guximshme për për 
të shtjelluar këtë ekzistencë ekzotike të 
Shqipërisë në Ballkan.
Unë kam lindur në Australi por origjina 
ime është Fixhi, një prej ishujve të 
Paqësorit pra, përzier me pak rrënjë 
britanike. 
Mund të pyesni ju, çne Shqipëria në 
udhëtimet e tua, nga kaq larg? 
Është e thjeshtë.
Kultura dhe familja që mbajnë të 
paprekur rrënjët e lashta historike dhe e 
përbashkëta që kemi në këtë pikëpamje.
Dëshira ime për ndihmuar sadopak në 
njohjen e Shqipërisë, pse jo disi edhe 
në zhvillimin e saj, erdhi dalngadalë, pas 
udhëtimeve të shumta si turiste dhe 
një reflektimi të gjatë ditësh të qeta në 
plazh, me një tufë librash të zgjedhur 
në prehër, për t`i lexuar ndërkohë që 
pushoja. 
Personalisht, si shkrimtare apo kandidate 
për shkrimtare, dhe si emigrante, 
e konsideroj kontributin tim për 
Shqipërinë, një rol shumë delikat dhe 

imponues. Të huajt konsiderohen si 
fytyra ose zëri i të resë, ata që “do ta 
vendosin fatin” se si do t`u shkojë filli 
nëpër botë, kombeve si Shqipëria dhe u 
duket sikur varet nga  çfarë do të thonë 
ata ajo që do të ndodhë nesër. 

Po pse ndodh kjo?
Sepse ne kemi lindur në botën 
perëndimore, jetojmë në shtete 
të mëdha me ekonomi shumë të 
shëndetshme jemi të përkëdhelur e 
të mbështetur në zhvillimin tonë dhe 
jetojmë serbes, gjë që na jep iluzionin 
e të fuqishmit kur vijmë në vende si 
Shqipëria. E pra, dijeni se e keni gabim.
Ne jemi në krahun tjetër të spektrit 
dhe kur vijmë, kujtojmë se hyjmë 
në një botë në fillimet e historisë së 
njerëzimit ndërkohë që  ata kanë mbi 
kurriz mijëvjeçarë historie e civilizimi, 
trashëgojnë martesa të lashta, doke 
e zakone mes një të përditshmeje 
rrënuese e prapë nuk lodhen. 

Thelbi i rrënjëve tek shqiptarët
Unë po guxoj t`i rendis mendimet dhe 
pikëpamjet e mia brenda një perspektive 
më të gjerë se pse ky faktor është i 
rëndësishëm dhe na rrethon çdo ditë 
si vendas, si vizitorë të huaj ose dhe si 
banorë zyrtarë shqiptarë.
Më e rëndësishmja, si respektohet kjo 
pasi turistët që kanë mirësinë të vijnë 
këtu, marrin mbi pasaportë një vulë 
tremujore, bëjnë qejf në udhëtimet e 
tyre dhe kaq. Turizmi është zemra e këtij 
vendi ekzotik që unë tani e quaj shtëpi, 
por a po reziston bashkë me zhvillimin 
e turizmit edhe thelbi i bazave të një 
jetese që shqiptarët e kanë ruajtur me 
shekuj?
Përvoja ime si njeri që ndërmori një 
nismë të quajtur “Vlora e Gjelbër” në 
Shqipëri, nisi pikërisht nga rrënjët, nga 
autenticiteti, nga bukuritë natyrore dhe 
zakonet e këtij vendi të bukur. 
Fjala “fshat” është përgjigja e një jete 
dhe përvoje të suksesshme si i huaj, si 

Nga rrënjët
shqiptare  
për një turizëm 
të suksesshëm
Francine Katerina Talei Wong

Who am I? 
Founder of Green Vlora 

Writer for the past 5 years 
Justice Administration 

graduate
 Environmental studies

Ex Ocean Swimmer 
competitor  

In love with Albania
An enthusiast of life.
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The essence 
of Albanian 
grassroots 
in relation to 
successful 
tourism

FROM WHERE I STAND, Albania is my 
adopted location of cultural substance 
on the global map. Not exactly the topic 
one would put a focal point on for a travel 
article and introduction, having said that, 
this is of significance.
My name is Francine Katerina Talei Wong. 
My name alone speaks culture and origin 
and I am humbled with this opportunity to 
share my story of why Albania is a unique 
destination, or for some, a place made 
home. 
I will not bore with you the typical 
landscape, clear blue waters or tasty food 
immediately in this article. That will come 
in the end if I manage to hold you with 
my bold views of this exotic Balkan race of 
Albania.
As an Australian born, Pacific Islander, 
to be precise, Fijian, part Asian with 
a portion of British heritage, why has 
Albania captured my life journey?
Its simple.
Culture and family that keep the ancient 
historical roots intact. 
My initial desire to be a part of Albania’s 
growth was planned and studied carefully 
over a period of time, many trips as a 
tourist myself and quiet days on the beach 
reading a selection of books. 
Personally, as a writer or so-called 

immigrant, I consider my contribution to 
Albania, a very delicate and imposing role. 
Foreigners are considered the face or voice 
for innovation, skill and evolving trends 
within nations like Albania. 
Why is this so? 
We are born in the western world, exposed 
to a very healthy economy and fast-moving 
structured environments, which gives 
us the illusion of power when we land 
in places like Albania. However, you are 
wrong.
We are on the opposing end of that 
spectrum, and here to be taught and lead 
by a nation that has sustained their ancient 
language, cultural marriage and family ties 
to this very day.

Albanian grassroots
I lay my thoughts and bold views today, 
within the broader prospective of GRASS 
ROOTS and how this important factor, 
circles us on a daily basis as locals, foreign 
visitors and official Albanian residents. 
Most importantly, how this must be 
respected as tourists who are kindly 
stamped the 3-month entry visa to enjoy 
an untouched paradise.
Tourism is the heart of this exotic location 
I now call home, but are we staying in line 
with a very strong structure or system that 

Albanians have preserved for centuries?
My experience as the founder of the 
Green Vlora Initiative in Albania, worked 
directly with the Grass Roots of the people, 
landscapes and authentic beauty of a 
vision that Albania aspires to achieve down 
the line. 
The word Village or Fshat in Albanian, 
is the answer to a successful life and 
experience as a foreigner, as a business 
entrepreneur, a writer and human when 
walking the Albanian soil.
“It takes a village to raise a child”. A 
powerful base of cultural understanding, 
respect and responsibility as a guest in 
Albania. 

Albanians from where i stand
I am lying if I say they are tropical beings 
that smile constantly! They are very 
serious, curious intelligent minds that hold 
this persona to protect. 
Having an amazing history of saving the 
Jews, this nature has not left the Albanian 
people. They are courageous warriors 
that survive their harsh but beautiful 
surroundings on a daily basis. 
Amongst the ongoing development and 
mass tourism which is not preferred in my 
opinion, they remain structured in their 
homes, culture and way of life. 
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sipërmarrës, si shkrimtar dhe si njeri kur 
shkelni në tokën shqiptare. Sipas meje. 

Shqiptarët sipas këndvështrimit tim
Do të gënjeja nëse do të thosha që ata janë 
diellorë apo të qeshur gjithë kohës. Janë 
kureshtarë, shumë inteligjentë, kokëfortë, 
seriozë shpeshherë dhe e mbrojnë me 
fanatizëm të drejtën sipas tyre. 
Duke pasur një histori të mahnitshme të 
shpëtimit të hebrenjve, populli shqiptar ka 
vulosur me këtë pak a shumë natyrën e tij 
mbrojtëse. Ata janë luftëtarë guximtarë, që 
i mbijetojnë mjedisit të tyre të ashpër por 
të bukur, çdo ditë. Mbijetesa e tyre nëpër 
shekuj me gjithë ato luftëra dhe përpjekje 
asimiliuese të pushtuesve ndaj tyre, është 
e hatashme. 
Dhe në luftën e madhe që bëhet sot në 
emër të turizmit masiv (që nuk është 
turizmi im i preferuar) këto bërthama 
që unë kam zbuluar, janë pikërisht ato 
mbijetueset që çojnë përpara këtë 
trashëgimi mijëvjeçare. Që sipas meje 
duhet ruajtur me çdo kusht. 

Thesaret që kam zbuluar atje ku    
kam shkelur

Shën Vlash Durrës
Me kalimin e viteve, koha m`i forcoi bindjet 
dhe unë mësova të vlerësoj thesaret që 
Shqipëria ka. 
Shqipëria nuk është e njëanshme me fenë, 
nuk është fanatike në besimet fetare, ato 
janë të hapura dhe pranojnë të gjitha 
besimet shpirtërore, gjë që e bën këtë 
destinacion një vend të qetë për familjet, 
çiftet ose një komb unikal në botë.
Në Durrës, Shën Vlashi si manastir është 
një vend me rëndësi të madhe për Shën 
Vlashin si fshat që mban emrin e shenjtorit. 
Qindra mijëra besimtarë mblidhen çdo vit 
aty, ortodoksë dhe jo vetëm si edhe ata që 
e kanë me pasion historinë dhe teologjinë.

Udhëtime argëtuese

Safari në Akërni dhe në 
Lagunën e Nartës
Nëse doni të përjetoni aventura 
misterioze dhe fantastike në Vlorë, duhet 
të bashkoheni me skuadrën e Juxhin 
Mustafaraj, themeluesi i TRIPS 4 FUN!

Vitin e shkuar zhvilluam një sërë 
aktivitetesh, shumë prej të cilave edhe me 
natyrë bamirësie dhe ndër të cilat edhe 
gara noti prej dy miljesh. Linda ishte e 
përzgjedhura imë për këto aventura ujore!
Një udhëtim safari në dunat ranore të 
Nartës nuk duhet ta humbisni kurrsesi! 
Adrenalina që përftoni është e fortë dhe 
dëshira e zbulimit të atyre zonave krejt të 
virgjëra do t`ju pushtojë gjithashtu. Por nuk 
ka rëndësi tokë a det, e rëndësishme është 
që të përjetoni aventurën!

Fshati Tragjas
Unë jam një ish-notare dhe të jesh notar/
sërfist/zhytës, e imagjinoni vetë dashurinë 
për ujin. Por kur zbulova Tragjasin, ishte një 
tjetër dashuri. Një rimbushje energjie e një 
lloji tjetër, të gjelbër, të fortë, dehëse… 
Në Tragjas zbulova gjurmë nga ato që i 
dashuroja, të rrënjëve, të të vjetrës, të 
kulturës, të historisë. Dhe njerëz, njerëz të 
paqtë e mikpritës në ato bujtinat e tyre të 
vogla e aq të ngrohta… nuk po ju them më 
shumë…. Shkoni  vetë dhe zbulojini dhe ju!

Konkluzioni im
Turizmi masiv është tashmë një realitet i 
pakontrollueshëm në zhvillim e ekonomive 
në nivel botëror, që fatkeqësisht ndikon 
drejtpërdrejt në shkatërrimin e sistemit të 
ruajtjes së trashëgiminë kulturore.
Kjo është një thikë me dy presa sepse 
vendasit kanë nevojë të punësohen, 
infrastrkutura botërore nuk është më 
një gjë e diskutueshme dhe nga ana 
tjetër është një grup gjithnjë e më i vogël 
njerëzish që po luftojnë fort të mbahen pas 
rrënjëve të tyre të hershme.
Artizanati është ai sektor i turizmit që po 
përpiqet të përshtasë luftën për ruajtjen e 
rrënjëve si një ofertë interesante turistike. 
Për fat të mirë edhe turisti (jo ai masiv) po 
e pëlqen këtë.
Unë vetë, kohët e fundit ndërmora një 
nismë “VISH SHQIP”, një dyqan online që 
tani do të shesë veshjet e thurura me dorë 
të bëra nga gratë shqiptare që kam njohur 
në udhëtimet e mia. Nuk është as e para as 
e vetmja përpjekje por le të jem edhe unë 
një prej tyre. Kështu që ndiqni në vazhdim 
se si do të zhvillohet kjo histori. 
Shqipja është diçka që deri tani unë e 
kam shmangur dhe e ndjej që kam gabuar 
por tash e tutje kam ndër mend t`i hyj 
seriozisht.
Nëse je një  poliglot, gjuha shqipe është një 
dhuratë për shkrimtarët e pasionit, besoj, 
prandaj shtojani listës suaj të gjuhëve të 
huaja dhe filloni nga mësimet e para.
Çfarë do t`i thosha unë një udhëtari:  ji 
një turist i vëmendshëm dhe shiko;  përtej 
peisazheve të bukura malore dhe plazheve 
marramendëse të detit Jon, ekziston një 
kulturë e pasur në një tokë që qëndron e 
fortë, duke i bërë ato unike. Kërko, lexo dhe 
inkurajo botën të mësojë për këtë qoshe 
ende të fshehtë për shumë banorë të saj. 
Ka shumë për të mësuar, më beso! 
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Treasured locations off the 
beaten track
Shen Vlash Durrës
Over they years of my stay, I evolved 
strengthening what I value with the 
treasures that Albania offered. 
Albania is not bias with religion, they are 
open and accepting of all spiritual beliefs, 
which makes this destination a peaceful 
stay for families, couples or an individual 
globe trotter. 
In Durres, Shen Vlashit is a spot that 
holds great significance to Saint Vlash, 
in the village that bears the name of the 
saint. Hundreds of thousands of believers 
gather every year. Both Orthodox 
believers and those who passionately 
value history and theology. 

TRIPS 4 FUN 

Safari in Akerni Sand 
Dunes and Narta Lagoon 
Onto the cool wanderlust crew of South 
Albania! Flow with life and experience 
mysterious adventures in Vlore with 
Juxhin Mustafaraj! The founder of TRIPS 
4 FUN!
Along with these awesome adventures, 
TRIPS 4 FUN accompanied GREEN VLORA 
last year out in the beautiful bay, for our 
2 km ocean swim charity. 
Linda is the preferred lady I choose for an 
adventure out on the water! 
The adventure out with the team 
exploring the sand dunes is a must do. 
You feel out of this world and are spoilt 
with empty space of glorious untouched 
nature. 
You are spoilt with choice, both land and 
sea, so live your best summer with TRIPS 
4 FUN. 

Tragjas Village 
Being an ocean swimmer/surfer/diver, 
yes water is my thing. But a treasured 
spot for a boost of energy, greenery and 
solitude in the river in Tragjas Village. 
I will say no more….. search, find and 
explore!
Not far from here is the modest 
but peaceful Vila Llano! Sustainable 
restaurant, nurtured by their own garden 
of greenery, poolside mountain view time 
out!

MY FRUITFUL INPUT
Mass tourism is an uncontrollable 
evolving part of economies globally, that 
unfortunately impact the core of GRASS 
ROOTS, the hub of a nation that sustains 
the strong cultural heritage. 

Having said this, it is a double-
edged sword, locals needs work, 
and infrastructure is not a topic of 
negotiation, but as a visitor to Albania, 
there are ways you are able to support 
the people on a more meaningful level 
that brings forth what they hold strong 
within their cultural setting.
Albanian craft workshops, supporting 
the teachers that are now investing in 
teaching the ancient Albanian language 
and many other tangents of business 
that is being introduced for the Touristic 
eye. 
I myself, have recently started “VISH 
SHQIP”, an online store that will now 
sell the hand-woven apparel made 
my Albanian women. Stay tuned and 
follow that journey. 
The Albanian language, is something 
I have held off, but have only recently 
committed to the decision to write for 
the people in the future. 
If you are a polyglot, the Albanian 
language is a gift for passion writers I 
believe, so add this to your bucket list 
of foreign languages. 
My send off words to the traveler: be 
a mindful tourist and look beyond the 
outstanding mountainous landscapes 
and Ionian Sea beaches, there is a 
rich culture on the ground that stands 
strong, making them unique. Search, 
read and encourage the world to hear 
about this hidden compartment of 
humans! There is much to learn! 

My send off words 

to the traveler: be a 

mindful tourist and look 

beyond the outstanding 

mountainous landscapes 

and Ionian Sea beaches, 

there is a rich culture on 

the ground that stands 

strong, making them 

unique. Search, read and 

encourage the world to 

hear about this hidden 

compartment of humans! 

There is much to learn! 



78

Llogora National Park, Vlorë, AlbaniaLlogora National Park, Vlorë, Albania
Tel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.comTel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.com

www.llogora.comwww.llogora.com

In the heart of the Llogora National Park, a green paradise where everyone finds 
themselves. 16 wooden houses as in a fairytale, a hotel with excellent standards for an 
all-year season resort with indoor pool, playground, Spa, outdoor gym, mini golf and 

botanical museum in nature. The company of the deers will fascinate you. The local dishes 
are combined with the charm of a five-star restaurant and the best wines you may have 

experienced. The most beautiful experience you will live in Albania!
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Tour packages 
brought to YOU 
exclusively by Tea Tours 
 SARANDA 
 KSAMIL
 BUTRINT
 BORSH
 BLUE EYE
 GJIROKASTRA 
 BERAT 
 PERMET

Various tourism 
& excursions packages 
1 day tour through different 
cities of Albania 
Half day tour through the 
most attractive areas of the 
South and the Albanian Riv-
iera 
7 Days tour in southern Alba-
nia 
10 Days tour in the most 
beautiful places of Albania 
Accommodation and 
references for different 
destinations 
Rent cars

Tea Tours offers very 
comfortable trips to the most 
gorgeous tourist destination 
in South Albania

We were created to offer 
YOU all the beauties of 
nature, culture, archeology, 
history, gastronomy and 
adrenaline sports 
such as:
    Rafting 
    Diving
    Sailing 

Hiking
Biking

*
*

*
*
*

284 Albania

albania n o w
It’s

T O U R  P A C K A G E S  B R O U G H T  T O  Y O U  
E X C L U S I V E L Y  B Y  T E A - T O U R S  

O R  N E V E R

albania n o w
It’s

T O U R  P A C K A G E S  B R O U G H T  T O  Y O U  
E X C L U S I V E L Y  B Y  T E A - T O U R S  

O R  N E V E R

Rruga “Skenderbeu” 3, 
Saranda 9701, Albania
Office tel.: +355 85220323
E-mail- info@teatours.al
web- www.teatours.al

TICKETING
ALL OVER THE WORLD

ALL OVER ALBANIA
DESTINATIONS

TOURS DESIGNED AROUND YOU

SARANDA    KSAMIL   BUTRINT   BORSH 
BLUE EYE   GJIROKASTRA   BERAT 
PERMET  ... and more

ACCOMMOCATION

IT`S ALBANIA TIME
     BIG HISTORY, OLD ARCHAEOLOGY
           WONDERFUL NATURE, FRIENDLY PEOPLE

FIND US TODAY  @TEATOURS
RUDINA LIÇAJ (FOUNDER & DIRECTOR)

Address: Lagjja nr. 1.; "Skënderbeu" St. 13/83 - N 4 Sarandë
Tel.: +355 852 20323; +355 69 27 91 052 (Whatsap)

Web: www.teatours.al; Email: info@teatours.al
Gmail: myteatours@gmail.com
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Delvina is one of the southernmost cities of 
Albania, which conceals in its bosom many 

culture and nature and heritage, which 
are often mistakenly attributed to Saranda. 

Thus, for example, the Blue Eye, Mesopotam 
monastery or Phoinice belong to Delvina, 

along with many other authentic such as 
Xhermëhalla, or Mosque of Gjin Aleks or 

Rusan Palace.
In the music culture, Delvina is very famous 

with the “Harmonics of Delvina” since the 
time of De Rada, referred to “Confessions of 

Arbëri”. Delvina has also contributed to
the nationally known figures of the song 
as Irini Qirjako, composer Limoz Dizdari, 

choreographer Panajot Kanaçi etc., some 
personalities in culture also as Hasan Tahsini, 

etc. the sculptor Shaban Hadëri etc..

Delvina është një nga qytetet më 
jugore të Shqipërisë, që fsheh në gjirin 
e saj shumë thesare të kulturës, natyrës 
e trashëgimisë, të cilat shpeshherë 
gabimisht i atribuohen Sarandës.
Kështu për shembull Syri i Kaltër,
Mesopotami apo Finiqi, janë
vlera që i takojnë asaj, bashkë me
shumë të tjera të pangatërrueshme si
Xhermëhalla, Xhamia e Gjin Aleksit, 
Sarajet e Rusanit etj..  Ajo shtrihet në 
këmbët e Malit të Gjerë, në një fushë 
të ngushtë, rrethuar me kodra të larta. 
Historianët e vjetër Tit Livi dhe Polibi e 
përmendin si një vendbanim të lashtë.
Muzika e Delvinës është shumë e
njohur me “Sazet e Delvinës”, që
përmenden qysh në kohën e De
Radës, në “Rrëfimet e Arbrit”. 

Delvina është Delvina
nuk është Saranda!

Delvina is not Saranda!
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Këtë do t'ia thosha kujtdo që do të çlodhet 
e të njohë histori e kulturë. Sot , ti turist 
i dashur lë Gjirokastrën pas e vjen në 
Delvinë përmes Qafës së Muzinës. Çlodhu 
në freskinë e Syrit të Kaltër. E gjen fare 
lehtë. Sapo përfundon zbritjen, kthehu 
djathtas. Gjelbërimi dhe magjia e ujit, që 
buron si nga zemra e dheut, të pret aty.
Nuk do udhëtosh më shumë se 8-9 
kilometra dhe një mrekulli tjetër të pret. 
Kthe kokën majtas te Kisha e Shën Nikollit 
në Mesopotam. E ndërtuar në themelet e 
një tempulli pagan  dhe brenda rrethimit 
të Manastirit të Mesopotamit ,ajo të 
fton  fort.  Vitet e fundit edhe është 
rikonstruktuar.

Rrugës përgatitu për një tjetër destinacion 
plot histori. Në kodrën mbi fshatin e sotëm 
të Finiqit, shtrihet Foinike - kryeqendra 
e Epirit antik. Do mahniteni me pozicioni 
gjeografik, mozaikët , kullat dhe portat, të 
vendit ku mbretëroi Pirro mbreti i famshëm 
i Epirit
Sa shumë i jeni afruar  ndërkohë Delvinës!
Nuk e kuptuat ? Normale. Nga një bukuri 
në tjetrën, duke takuar herë të sotmen e 
herë lashtësinë, koha fluturon pa kuptua 
.  Në hyrje të Delvinës po ju fton tabela 
për të vizituar Xhaminë e Gjin Aleksit. E 
ndërtuar prej vëllezërve Gjin dhe Aleks ajo 
ka më shumë se 600 vjet si dëshmitare e 
bashkëjetesës fetare edhe me emrin e saj.
Përballë, në horizont , kalaja e Delvinës 
dhe Kompleksi Islamik pranë saj. Aty do të 
vizitoni hamamin,  çezmën dhe xhaminë.

Delvina me nam për kukurecin 
vjershëron :
"Kukureci me mish keci
djeg e përvëlon
lum kush e provon"

Provojeni dhe bëhuni gati për Kamenicë.
Nisemi drejt Palavlisë dhe aty takojmë 

rrënojat e fshatit mesjetar të Kamenicës i 
cili u zhbë brenda një nate ndonëse kishte 
600 familje , 8 kisha, luturvi vaji, dyqane 
etj. etj. Lexoni më parë baladën e poetit 
Petrit Ruka, "Hanko mos shko nëpër varre" 
për të përfytyruar zjarrin dhe gjëmën që 
përjetoi Kamenica vetëm se i duhej të 
ndëronte fe.

Të gjitha këto mund t'i vizitoni brenda një 
dite. Rrini më shumë se bukuritë  e natyrēs 
dhe historia e Delvinës kanë ende për të 
ofruar.
Planifikoni edhe hiking.

Patëm dëshirë që në këtë 
numër t`ju bënim një ftesë edhe 
nga Delvina, në mëyrën që 
neve na pëlqen, prej atyre 
që jetojnë atje dhe e dinë ku 
i kanë sekretet e bukurive të 
tyre. Dhe këtë ftesë jua bën një 
libohovite që prej dyzet vjetësh 
është kthyer në delvinjote, një 
mësuese, një artizane, një zonjë 
që e dashuron vendin ku jeton 
e që po me aq dashuri jua 
tregon edhe juve

të fton një delvinjote!
"Eja në Delvinë !"

Merita Idrizi Merxhani

Është edhe lumi dhe fshati i Kalasës që 
duhet shijuar. Merreni bukën me vete dhe 
shkoni. Është më bukur të hani me këmbët 
në ujë. Peshqit dhe ngjalat iu "ledhatojnë" 
ëmbël. Do të shikoni tri ura guri me hark 
dhe  po patët dëshirë, do shkoni me këmbë 
deri te burimi i lumit.

Një pjesë të kohës kushtojani Ujëvarës 
dhe Manasririt të Kardhikaqit, Shpellës së 
Kaçakëve dhe Manastirit të Kamenos .
Për këto nuk u them më shumë sepse 
bukurinë e tyre e shijon me befasinë e 
takimit
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Komani 
destinacioni i 5 stinëve

Foto: Erald Halili  ©

Ju kemi ofruar Komanin në të gjitha 
mënyrat. E keni shijuar atë thjesht me 
transport turistik, në lundrimin përgjatë 
shkëmbinjve të thiktë deri në Fierzë, e keni 
përshkuar me kanoe, keni qenë përmes tij 
në Lumin e Shalës, keni ndalur në Ishullin 
e Paqes, më guximtarët kanë ardhur në 
dimër, kanë eksploruar shpatet, kanë 
peshkuar, kanë notuar…
Keni shijuar mrekullitë e tij në të katër stinët.
Tashmë ka ardhur koha që ta shijoni në 
një dimension tjetër. Në një stinë të pestë
Do të thoni ju, e ku ka pesë stinë?
E ne po ju themi që stina e pestë jeni ju 
vetë. Këtë e dinë më së miri ata, vëllezërit 
Marku, që prej vitesh ju ofrojnë transport 
turistik e transport udhëtarësh nëpër 
Koman, më vonë ture me kanoe dhe 
eksplorim të plotë të të gjithë Komanit 
e Lumit të Shalës, që kanë hapur dyert 
e shtëpisë së tyre në Berishë të Vogël e 
kanë pritur aty turistë nga e gjithë bota. 
Ata e dinë mire që përvoja është mbi 
gjithçka, Dhe përvoja jeni ju vetë, që vini 
në çdo stinë dhe shijoni bukuritë e këtij 
vendi përrallor. Dhe që ta shijoni tamam 
si në shtëpi përrallash, ata kanë ndërtuar 
pesë shtëpi të vogla druri si në përralla, 
që ju të vini aty kur të doni e në çdo stinë, 
të shijoni përvojën tuaj.
Pesë shtëpiza, si pesë stinë.

We have offered Koman to you in all ways. 
You enjoyed it simply by tourist transport, 
sailing along the steep cliffs to Fierza, you 
crossed it by canoe, you were through it 
on the Shala River, you stopped at the 
Island of Peace, the bravest have come in 
winter, have explored slopes, have fished, 
have swum…
You have enjoyed his wonders in all four 
seasons.
Now is the time to enjoy it in another 
dimension. In a fifth season
You would say, where are the five seasons?
And we are telling you that the fifth season 
is you. This is best known from them, Marku 
brothers, who for years have been offering 
you tourist transport and passenger 
transport through Koman, later on, canoe 
tours and full exploration of the whole of 
Koman and the Shala River, which have 
opened the doors of their home in Berishë 
village, and welcomed tourists from all over 
the world. They know best that experience 
is above all, And the experience is you, 
who come in every season and enjoy the 
beauties of this fabulous place. And to 
enjoy it just like in a fairytale house, they 
have built five small wooden houses like 
in a fairytale, so that you can come there 
whenever you want and in any season, to 
enjoy your experience.
Five lodges, like five seasons.
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Socials

Five brand-new wooden villas await 
to welcome you and offer a peaceful 

environment, located along the 
beautiful Komani Lake with the 

most amazing shades of blue that 
melt with the green of the trees. All 
the villas have an wonderfull view 
of Komani Lake and Peace Island. 

All the food and most of the drinks 
are locally made in our farm in 

Komani Lake. Staying at our villas 
you have the option to rent kayaks 

and explore the lake.

+355 69 68 00 748
+ 355 68 52 70 934
+355 69 487 2100

Italian Phone No: 
+39 32 725 66 357

www.5stinet.com
booking@komanilakeferry.com
kontakt@komanilakeferry.com

www. komanilakeferry.com

5 
stinët
five seasons

the fifth season
is You!
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Munella dhe Tërbuni
bjeshkët zemërbardha të Pukës

Mali i Munellës, vendi ku tradita 
ndërthuret me vlerat natyrore

Mali i Munellës i cili shtrihet në rajonin Pukë 
– Mirditë, është një nga ato pak vende në 
Shqipëri ku natyra ende ka ngelur e egër. 
Në të strehohen lloje të rrezikuar të florës 
dhe faunës, si rrëqebulli i Ballkanit, ariu i 
murrmë, kaprolli, etj., që janë një pasuri e 
pazëvendësueshme për brezat e tanishëm e 
ata që do të vijnë. 
Përreth Malit të Munellës gjenden jo pak 
komunitete lokale që e kanë ruajtur më së 

miri trashëgiminë kulturore të zonës, duke na 
ofruar edhe në ditët e sotme ndjesi të së 
kaluarës. Nëse e nis rrugëtimin nga Repsi, 
Mirditë për më pak se një orë gjendesh 
përballë me ish burgun famëkeq të Spaçit, 
i cili vitet e fundit është vizituar nga shumë 
turistë të huaj dhe vendas. Më tutje, rruga 
off road për mjete 4x4, për t’u ngjitur në 
anën jugore të malit të Munellës, vazhdon 
deri pranë stanit të Prengës, një banor bujar 
dhe fisnik i kësaj ane. Tek stani i tij ndalen 
pothuajse të gjithë vizitorët, për të provuar 
djathin dhe produktet e tjera të bulmetit të 

Puka është një nga ato 
pak vende në Shqipëri 
ku natyra ende ka ngelur 
e egër. Në të strehohen 
lloje të rrezikuar të florës 
dhe faunës, si rrëqebulli i 
Ballkanit, ariu i murrmë, 
kaprolli, etj., që janë një 
pasuri e pazëvendësueshme 
për brezat e tanishëm e ata 
që do të vijnë. 
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Munella 
& Tërbuni
the generous
highlands of Puka

Munella Mountain, the place 
where tradition intertwines 
with natural values

Munella Mountain, which lies in the Puka-
Mirdita region, is one of the few places in 
Albania where nature is still wild. It is home 
to endangered species of flora and fauna, 
such as the Balkan lynx, brown bear, roe 
deer, etc., which are an irreplaceable asset 
for current and future generations.
Around Munella Mountain there are many 
local communities that have best preserved 
the cultural heritage of the area, offering us 
even today a sensation of the past. If you 
start the journey from Reps, Mirdita, in less 
than an hour you are in front of the notorious 
former prison of Spaç, which in recent years 
has been visited by many foreign and 
domestic tourists. Further, the "off road" for 
4 x 4 vehicles, to climb to the south side of 
Munella mountain, continues until near of 
Prenga`s meadow, a generous and noble 
resident of this side. Almost all visitors stop 
there to try the cheese and other fresh dairy 
products of the area. There are other stalls 
in this area, but the marked path to climb the 
peak of “Topi”, with a height of 1922 m, starts 
right from this stall.
Munella Mountain can also be explored by 
itineraries and other paths such as: Kimëz-
Qafë Bari-Maja e Kryqit (The Cross Peak), 
along this path you can visit the notorious 
former prison of Qafë-Bari. (The Pass of Bari).
Meanwhile, along the path, Domgjon-
Meadows of Domgjon-peak of the Cross, 
you can visit the ancient aqueduct or as 
it is otherwise known “Gurra e Domgjonit” 
(Domgjoni`s Source), which originates at 

the foot of this mountain, with a special 
architecture, which is thought to have been 
built around the century VI and there are no 
similar ones in the whole Balkans.
These trails are marked and lead to the 
two main peaks of this mountain, such as 
the peak of Krojku (Cross), which reaches a 
height of 1991 m and the peak of Topi.
When climbing these peaks you can visit the 
"Munella Karst" which has been declared 
a natural monument, consisting of the large 
karst pits, some of them filled with permanent 
snow.
However, the level of difficulty to climb 
these peaks is moderate, allowing even 
inexperienced climbers to enjoy an 
extraordinary view at the end of the journey.
Munella's best can be enjoyed through 
sustainable tourism, which meets the need 
of local communities for development, while 
protecting nature and biodiversity. Local 
guides help you explore beautiful mountains 
with interesting and scenic trails. Anyone 
interested can get in touch with "Discover 
Puka" and "Visit Puka", the local guides who 
can introduce you to the tradition, history 
and beautiful nature of the whole area.
Munella like many others destinations in 
Albania, is one of those where you would 
want to return and experience again the 
beautiful emotions that it gave you once. 
There is no more beautiful emotion than 
conversations with the local people who, 
although suffering and having lots of troubles 
of life, put a wide-open smile in their faces 
when they see us  face the doorsteps of 
their houses, have some conversation, tell 
some stories and have fun, especially us with 
them… 

Munella Mountain, 
which lies in the Puka-
Mirdita region, is one 
of the few places in 
Albania where nature 
is still wild. It is home 
to endangered species 
of flora and fauna, 
such as the Balkan 
lynx, brown bear, roe 
deer, etc., which are 
an irreplaceable asset 
for current and future 
generations.

Ilir SHYTI
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këtij mali ,me një arkitekturë të veçantë, e cila 
mendohet se është ndërtuar rreth shekullit 
të VI dhe nuk ka te ngjashme në të gjithë 
ballkanin.
Keto shtigje jane të shënuara  dhe të çojnë 
në dy majat kryesore të këtij mali, siç është 
maja e Krojkut (Kryqit), e cila arrin një lartësi 
prej 1991 m dhe maja e Topit. 
Kur ngjitesh në keto maja mund të vizitohet 
"karsti i munelles" i cili eshte i shpallur 
monument natyre , i përbërë nga gropa të 
mëdha karstike ku në disa prej tyre gjendet 
dëborë e përhershme.
Megjithatë, niveli i vështirësisë për t’u ngjitur 
në këto maja është i moderuar, duke i 
mundësuar edhe ngjitësve pa eksperiencë 
të shijojnë një pamje të jashtëzakonshme në 
fund të udhëtimit. 
Më e mira e Munellës mund të shijohet 
nëpërmjet turizmit të qëndrueshëm, i cili 
plotëson nevojën e komuniteteve lokale për 
zhvillim, duke mbrojtur, në të njejtjën kohë, 
natyrën dhe biodiversitetin. Guidat lokale të 
ndihmojnë të eksplorosh malet e bukura me 
shtigje interesante dhe piktoreske. 
Kushdo që do ketë dëshirë mund të 
orientohet tek Discover Puka dhe Visit 
Puka, guida lokale që mund t’ju njohin me 
traditën, historinë dhe natyrën e bukur 
360 gradë të zonës.

Munella është një nga ato destinacione në 
Shqipëri, si shumë të tjera që ke dëshirë të 
rikthehesh e ti përjetosh përsëri emocionet 
e bukura që të dhuron. Nuk ka emocion më 

të bukur sesa bisedat me njerëzit e zonës 
që edhe pse te vuajtur e me halle, e cojnë 
buzën cep më cep kur na shohin ne të rinjtë 
që shkelim afër pragjeve të shtëpive te tyre, 
u japim një dorë muhabet edhe ndajmë 
ndonjë hall a gëzim që mund të kemi në 
jetë…sidomos ata me ne.

Vizitojeni malin e Munellës, shijoni produktet 
lokale si djathi, qumështi, gjalpi, apo frutat 
e pyllit, duke mos harruar ecjen në disa nga 
shtigjet më të veçantë në Shqipëri. 

Mali i Munellës ju pret! Çdo shteg, pllajë dhe 
livadh që gjendet në të fsheh një histori!

Bjeshkët e Tërbunit 
dhe Kushnenit
Nëse je i apasionuar pas natyrës, bjeshkët 
e Tërbunit dhe Kushnenit janë destinacioni 
i duhur për ty. Të përbëra prej një masivi të 
madh pyjor , këto bjeshkë shtrihen në anën 
jug-perëndimore të rrethit të Pukës. Maja me 
e lartë e tyre arrin 1476 m (maja e Suçelit).
 Vitet e fundit kanë tërhequr turistë vendas 
e të huaj, të cilët kanë gjetur aty kushte të 
përshtatshme për të organizuar një sërë 
sportesh të natyrës, si dhe për të kaluar një 
natë në kampe provizore të vendosura 
përgjatë livadheve të zonës. 
Bjeshkët e Tërbunit dhe Kushnenit janë 
përgjithësisht të rrafshëta, duke ofruar shtigje 
të përshtatshme për çdo nivel vështirësie. 
Gjatë viteve të fundit, shumë nga këto shtigje 
janë shënuar, ku mund të përmendim shtegun 
Gojan – Livadh-Hamz – Pukë dhe anasjelltas, 
që zgjatet për rreth 25 km, si dhe shtegun 
Shkozë – Livadh-Hamz – Pukë.
Këto bjeshkë ofrojnë një mori opsionesh 
agroturizmi, të cilat promovojnë më së miri 
gatimet tradicionale të zonës, duke përfshirë 
edhe frutat karakteristike të pyllit, si boronica, 
mjedra, manaferra, dredhëza, si dhe lloje të 
ndryshme kërpudhash. 
Disa nga destinacionet më tërheqëse 
në brendësi të Bjeshkëve të Tërbunit dhe 
Kushnenit janë Livadhet e Hamzit, Fusha e 
Tërbunit, si dhe Fusha e Kumbullës. 

Aty do të gjeni edhe Bujtina Lika, ku mund te 
akomodoheni e të shijoni mbrëmje të freskëta 
dhe ushqim të mirë shtëpie. Bujtësit janë 
njerëz të thjeshtë e të dashur që të trajtojnë 
si të jesh I shtëpisë e të bëjnë mos të duash 
të largohesh me gjithë ngrohtësinë që të 
japin.
Për një eskperiencë më të vecantë, merrni 
aparate fotografike dhe dylbi me vete! 
Përtej peizazheve, në zonë do të gjeni një 
mori shpendësh shumëngjyrësh, të cilët mund 
t’i kundroni nga afër duke ecur përgjatë 
shtigjeve që kryqëzojnë këto bjeshkë.

freskët të zonës. Në këtë zonë gjenden edhe 
stane të tjerë, por shtegu i shënuar për të 
ngjitur majën e Topit, me një lartësi prej 1922 
m, nis prej këtij stani. 
Mali i Munellës mund të eksplorohet edhe 
nga  itinerare dhe shtigje të tjera  sic është : 
-Kimëz-Qafë Bari- Maja e Kryqit, ku përgjatë 
këtij shtegu mund të vizitohet ish-burgu 
famkeq i Qafë Barit.  
Ndërkohë, përgjatë shtegut, Domgjon-
Livadhet e Domgjonit-maja e Kryqit, mund 
të vizitohet ujësjellësi i lashtë ose siç njihet 
ndryshe Gurra e Domgjonit ,që buron rrëzë 
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Munella is enjoying local products such as cheese, milk, 
butter, or forest fruits, as well as to walk on some of the most 
special trails in Albania. Munella Mountain is waiting for 
you! Every path, trail and meadow found in it hides a story!
Tërbuni and Kushnen Mountains.
If you are a passionate of nature, the mountains of Tërbun 
and Kushnen are the right place for you. Composed 
of a large massif of forest, these mountains lie on the 
southwestern side of Puka district. Their highest peak 
reaches 1476 m (Suçeli peak).
In the recent years those peaks have attracted local and 
foreign tourists, who have found suitable conditions to 
organize a variety of nature sports, as well as to spend a 
night in temporary camps located along the meadows of 
the area.
The Tërbun and Kushnen Mountains are generally flat, 
offering suitable trails for any level of difficulty. In recent 
years, many of these paths have been marked; we can 
mention the Gojan-Livadh-Hamz-Puka path and vice 
versa, which extends for about 25 km, as well as the 
Shkoza-Livadh-Hamz-Puka path.
These mountains offer a variety of agro-tourism options, 
which best promote the traditional cuisine of the area, 
including the characteristic fruits of the forest, such as 
blueberries, raspberries, blackberries, strawberries, as well 
as various types of mushrooms.
Some of the most attractive destinations in the interior of 
the Tërbun and Kushnen Mountains are the Meadows of 
Hamz, the Field of Tërbun, and the Field of Prums.
There you will also find "Lika" Guesthouse, where you can 
stay and enjoy cool evenings and good homemade 
food. The hosts are simple and loving people who treat 
you like a home member and with their warmness, make 
your return difficult.
For a more special experience, take your camera and 
binoculars with you! Beyond the scenery, in the area you 
will find a multitude of colorful birds, which you can watch 
up close by walking along the paths that cross these 
mountains.

Anyone interested 
can get in touch with 
"Discover Puka" 
and "Visit Puka", the 
local guides who 
can introduce you to 
the tradition, history 
and beautiful nature 
of the whole area.

Imazhet e mëposhtme janë 
pronë e PPNEA, kapur gjatë 
ekspeditave me kamerat kurth
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Puka është ai destinacioni (jo edhe 
aq) i vogël malor, i cili nuk bërtet 
si Valbona apo Thethi por që i lë aq 
të kënaqur vizitorët e turistët e saj, 
saqë ikin prej andej të dashuruar e 
të çuditur. Pse, kaq e bukur qenka 
Puka? Nuk e dinim!
Si pak qytete të tjera të Shqipërisë, 
Puka është e bukur edhe brenda, edhe 
pse ende nuk është klasifikuar tek 
qytetet turistike si Berati, Gjirokastra 
apo Kruja. E vogël, e mbledhur në 
një dorë, e shëtitshme me një frymë 
dhe e shijshme siç vetëm gjërat 
natyrale mund të jenë, ti shkon në 
Pukë, përmes një rruge të bukur në të 
dyja drejtimet e saj, nga Shkodra dhe 
nga Miloti, dhe po të duash, mund 
të shijosh vetëm këtë gjysëm dite, të 
vizitosh shtëpinë e Migjenit, të bësh 
një shëtitje në zemër të qytetit, ose 
nëpër rrugët ë tij të bukura, të kalosh 
ca orë në zonën çlodhëse të liqenit, 

RezidencaRezidenca
Sh&Sh LaskuSh&Sh Lasku
kartolina e bukurkartolina e bukur
e Pukëse Pukës

të gjesh dyqanet ku shitet lëng thane 
e ta marrësh me vete si suvenir, të 
konsumosh një drekë diku dhe të 
kthehesh sërish në Tiranë.
Ose…. të vazhdosh pak më tutje. 
Të vendosësh të bujtësh në një prej 
fshatrave të shumtë rreth e qark, 
që Pukën e vogël e bëjnë shumë të 
madhe. Tashmë janë plot të tillë që 
janë kthyer në destinacione të vërteta 
turistike por ne këtë herë do 
të ndalemi në Fushë- Arrëz. 
Në Fushë-Arrëz tek Rezidenca 
Sh&Sh Lasku sepse aty na pret 
Pëllumbesha  që prej vitesh tashmë 
ofron mikpritje në një strukturë 
pritëse si pak të tjera. Themi si pak 
të tjera sepse edhe pse çdo detaj i 
traditës shpaloset aty më së miri që 
nga natyraliteti, ushqimi i pastër e 
organik, gatimet e zonës, trashëgimia 
kulturore e ajo etnografike, rezideca 
për nga bukuria ngjan me ato zona 

Puka është ai 
destinacioni (jo 
edhe aq) i vogël 
malor, i cili nuk 
bërtet si Valbona 
apo Thethi por që 
i lë aq të kënaqur 
vizitorët e turistët 
e saj, saqë ikin 
prej andej të 
dashuruar e të 
çuditur. Pse, kaq 
e bukur qenka 
Puka? Nuk e 
dinim!

Rezidenca Sh&Sh Lasku 
ndodhet në Fushë-Arrëz, 

vetëm 23 km në lindje 
të Pukës, në një largësi 

kohore prej 
15 minutash
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që ne kemi fort qejf t`i përdorim si 
etalone matëse në përditshmërinë 
tonë kur flasim për turizmin. Kur 
shikon dhomat e rezidencës, kushtet 
luksoze e pajisjet moderne, të duket 
sikur je duke kaluar pushime në alpet 
e Zvicrës. Ama kur ulesh të tavolinë 
ku mishi i pjekur në hell buka e bërë 
vetë që nxjerr avull, djathi i sapodalë 
nga napa, domatet turshi e zairetë 
e tjera, luleshtrydhet, boronicat e 
mjedrat, të mbledhura drejt e në 
pyll, të ulin me këmbë në tokë dhe e 
kupton që je në një “sofër” malësore. 
Sot për shkak të zhvillimit të 
vrullshëm të turizmit e kërkesave 
gjithnjë në rritje, kombinimi i 
komoditetit dhe traditës është i 
domosdoshëm. Pas një dite të gjatë 

e të lodhshme në pyll, në mal, nëpër 
shpella e kudo ku ka shtëtitur, turisti 
kërkon një dhomë të ngrohtë apo 
të freskët sipas stinës, një shtrat të 
rehatshëm e higjenë të lartë, përveç 
komoditetit. Dhe në Rezidencën Sh&Sh 
Lasku e kanë kuptuar shumë mirë këtë.
Dhe e dini? Nuk keni nevojë të pajiseni 
më me informacion kur niseni për 
në Pukë. Nëse do të ndaloni për të 
qëndruar në këtë rezidencë të bukur 
malore, që e ka zbukuruar kaq shumë 
kartolinën e Fushë-Arrëzit, ata do 
t`ju udhërrëfejnë të gjitha bukuritë 
e Pukës, që ndodhen afër por edhe 
rreth e përqark, me qëllim që ju kur 
të largoheni prej aty, të keni marrë me 
vete edhe një copëz të shpirtit pukjan. 

Kontakte:
Rezidenca 
Sh&Sh Lasku
Fushë-Arrëz, 
Pukë Albania
+355682003935
+355682007033
hotelshsh1@gmail.com
    Facebook:
Rezidenca ShSh Lasku
Rezidenca Sh&Sh Bar / Restorant / Hotel

    Instagram: 
rezidenca_shsh_lasku_
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Në qytezën e Fushë-Arrëzit në 
zonën e Pukës, ke mundësinë të 
vizitosh malin e Krrabit, malin e 
Munellës dhe ish-burgun e Qafë- 
Barit. Destinacione të afërta që të 
mbushin fundjavën, se opsione të 
tjera në këtë zonë ka pa fund që 
mund të shohësh e të kënaqesh. 
Pra, praktikisht ke “punë” në Pukë 
nëse kërkon destinacione të reja. 
Pasi ke mbaruar ekspeditat e tua 
apo edhe nëse shkon për pushim 
total pa bërë asnjë aktivitet, 
Rezidenca “Sh&Sh Lasku” është 
vendi që të rekomandoj të pushosh 
për një sërë arsyesh. Kur nisa 
ekspeditat në Pukë, jam akomoduar 
disa herë tek rezidenca dhe kam 
mbetur e kënaqur me shërbimin, 
ushqimin, dhomat shumë të 
pastra dhe sidomos me sistemin 
e ngrohjes, që në zona shumë të 
ftohta në dimër e të freskëta në 
verë si Puka, është domosdoshmëri 
përndryshe vdes.

Tek Rezidenca, janë meraklinj të 
shërbimit e cilësisë dhe duan që 
ti e unë të largohemi prej andej të 
kënaqur e të duam të rikthehemi, 
prandaj i rrinë punës mbi kokë.  
Pëllumbesha e ka pasion gatimin 
dhe i përgatit ushqimet me shumë 
kujdes e kënaqësi për klientët e saj. 
Pranë rezidencës së tyre, kanë tokat 
ku mbjellin të gjitha produktet që 
shërbejnë për ne.  
Përpos gjithë të mirave që të rrëfeva, 
një nga gjërat më të bukura që ma 
bën zemrën mal sa herë pushoj te 
rezidenca, janë pishat rreth e përqark, 
që sa hap dritaren e dhomës të 
kënaqen sytë dhe të japin freskinë që 
të mungon në çdo zonë urbane. Mund 
të ecësh rreth e përqark në mëngjes 
ose pasdite dhe sipër ndërtesës është 
një pyll i bukur ku të shoqërojnë 
zogjtë. Magji! 
Nuk gaboj me sugjerimet, vizitoje 
Rezidencën “Sh&Sh Lasku”  e do 
më kujtosh!

Shpeshherë vizitorë 
të shumtë shkruajnë 

përshtypjet e tyre 
për vendet ku kanë 

qenë dhe Rezeidenca 
Sh&Sh Lasku 

është vazhdimisht 
në shënimet 

e udhëtarëve 
e blogerëve të 

ndryshëm që tani 
janë në zbulim të 

Shqipërisë. Një prej 
këtyre udhëtarëve 

është edhe Sonila 
Hyseni , një vajzë e 
dashuruar me malet 
dhe me natyrën. Ne 

po zgjedhim pikërisht 
shënimin e saj për 

rezidencën, me qëllim 
që t`ju përcjellim 

juve përshtypjet e 
drejtpërdrejta të 

udhëtarëve.

Photo credits: 
Sonila Hyseni ©
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Udhëtoni dhe shëtiteni Shqipërinë tonë 
sa më shumë! 
Veç atëherë do ta kuptoni sa e bukur është, se 
i kemi të gjitha,madje bukuritë kategorisë së 
parë, që nuk ngopesh duke i shijuar e dëshiron 
të kthehesh sërish e sërish. Çdo pëllëmbë 
e vendit tonë është e skalitur me bukuri 
të pashoqe, jug a veri, lindje a perëndim. 
Pavarësisht se në çfarë stine apo moti, 
aventurën e gjeni kudo e kurdo në Shqipëri, 
gjithmonë do të gjeni një vend dhe kohë për ta 
lënë shpirtin tuaj të vrapojë i lirë.
Të gjithë i njohim mrekullitë e Thethit 
apoValbonës në veri të Shqipërisë, po sot po 
ju ftoj të më ndiqni në një udhëtim në një zonë 
po aq të bukur dhe mahnitëse, veçse nuk është 
aq e njohur sa dy të parat,  të cilat njihen dhe 
eksplorohen prej shumë vitesh tashmë. 

Sot do ju rrëfej për Kelmendin. Edhe 
pse Kelmendi e Shkreli kanë zënë vend 
gjerësisht në Travel Magazine prej vitesh 
tashmë, si zona që mbështeten fort nga 
projektet e VIS Albania, unë dua t`ju rrëfej 
përvojën time, si e ndjeva dhe si e përjetova 
unë këtë udhëtim të paharruar. Sepse në fund 
të fundit udhëtimi nuk është gjë tjetër veçse 
një përvojë personale. 

Kelmendi është një krahinë në zonën e 
Malësisë së Madhe në skajin më verior 
të Shqipërisë në kufi me Malin e Zi, që 
përfshin fshatrat Brojë, Tamarë, Selcë, 
Vukël, Nikç, Lepushë e Vermosh. Magjinë 
e tij e ndjen në çdo hap të udhëtimit tënd, në 
bjeshkët, lumenjtë, ujvarat, kullotat e malet, 
gurgullimat, cicërimat, fëshfëritje e gjetheve e 
të flladit të lehtë, në madhështinë e majave të 
maleve…
Edhe për mua ishte surpizë kjo zonë e sapo 
pashë një mundësi udhëtimi, përgatita çantën, 
mora mikun tim më të ngushtë të udhëtimit, 
d.m.th. aparatin tim fotografik dhe u nisa 
mjaft herët në mëngjes si pjesë e një ekipi 
eksploruesish.
Nisja nga Tirana ishte rreth orës 6:00 dhe 
udhëtuam drejt qytetit të Shkodrës, ku patëm 
ndalimin e parë për një kafe ose çaj buzë 
lumit Drin. Kur lamë pas ultësirën e Shkodrës 
dhe filluam udhëtimin tonë midis shpateve të 

thepisura dhe maleve të larta të pjerrëta, thellë 
brenda Alpeve Shqiptare, m`u duk sikur isha 
pjesë e filmit Avatar. Doja të ndalesha dhe të 
gjurmoja me lentet e mia pamjet, shqiponjat 
dhe skifterët që fluturonin lart e poshtë 
humnerës por destinacioni ishte diku tjetër, 
kështu që u dorëzova dhe thjesht e lashë syrin 
t'i shijonte të gjitha.

Rreth orës 10.00 kishim mbërritur te “Leqet e 
Hotit” siç e quajnë vendasit këtë zonë. Rruga e 
bukur gjarpëron buzë faqes së malit nga maja 
deri në fund ku shihet lugina e lumit Cem. 
Dëshira për të parë sa më shumë dhe grupi që 
duhet të vazhdojë rrugën, janë gjithë kohës në 
luftë të vazhdueshme. 

Stacioni tjetër është Tamara. Pak kisha 
dëgjuar më parë për këtë vend unik, si qendra 
e fshatrave të zonës, kryesisht mund të kisha 
dëgjuar për të vetëm në dimër kur rruga 
bllokohej shpesh nga bora e madhe, por kjo 
është një histori e së kaluarës tashmë pasi 
rruga e re, bërë vitet e fundit ishte në gjendje 
të përsosur. Ishte e qartë, Tamara po jetonte 
një epokë të re, sot dukej shkëlqyeshëm, me 
një qendër të qytezës, me godina shërbimi 
që ndjekin arkitekturën e zonës dhe me një 
bulevard për shëtitje këmbësorësh. Ndërtesat 
tipike me kalldrëm, parqet e gjelbra dhe malet 
gri sipër, druri kafe i ndërtesave, retë e bardha 
dhe qielli i thellë blu, tejkalonin imagjinatën e 
më krijuesit. Dhe dielli që shkëlqente fort mbi 
Tamarëi atë ditë. Ma bëri mua më të thjeshtë 
punën. Por kjo nuk është e gjitha; pak metra 
nga qendra, shkallët na çojnë poshtë në shtratin 
e lumit Cem. Ujrat e tij kristal të pastra më 
bënë të pendohem që nuk mora rrobat e banjos 
me vete. Në të tilla kushte më mbetej të shikoja 
të tjerët ndërsa kridheshin në ujrat e ftohta dhe 
unë të merrja sadopak nga kënaqësia e tyre e të 
ngulitja këto momente me aparatin tim. 
Pas një ore arritëm në Selcë ku na priste 
Ujëvara. Selca shtrihet në 353-1100 m mbi 
nivelin e detit. Ndodhet 8 km në veri të fshatit 
Kelmend. Selca fsheh disa nga thesaret më 
të bukura të natyrës si kanioni i Kelmendit, 
shpella të shumta, ujëvara, peisazhe që të lënë 
pa frymë, arkitekturë kullash tradicionale dhe 
artizanat të pasur etj. Në pranverë është koha 

ideale për sporte ujore edhe në kanionin e 
Gerlës. Nga ana tjetër, ujëvarat e Selcës janë 
një tërheqje natyrore spektakolare që ia vlen 
të shijohet, kështu që vizita tek njëra prej tyre 
ishte thjesht qershia mbi tortë në këtë udhëtim. 
Shtegu drejt Ujëvarës së Selcës (Sqapi) 
ishte buzë malit, në një kalim shkëmbor të 
rrëshqitshëm, ku duhej të ishe i kujdesshëm 
se ku të shkelje. Gjatë rrugës, pamja e maleve 
përreth, në këto ditë të vjeshtës, ishte thjesht 
mahnitëse. Pas rreth 90 minutash ecje midis 
shkëmbinjve, gjetheve, pemëve, duke shijuar 
aromën e luleve të malit, kishim mbërritur tek 
ujvara, gurgullimën e së cilës e kishim ndjerë 
fuqishëm që nga larg.  Një bukuri spektakolare, 
e fshehur mes maleve, thellë brenda pyllit, 
me fytyrën e bardhë plot shkëlqim, si një 
vajzë e bukur. U ulëm para saj dhe shijuam 
drekën tonë të paketuar dhe pimë nga uji i 
ftohtë i ujëvarës. Pasi pushuam për disa orë 
nën freskinë  ujrave të bardha dhe mblodhëm 
gjithçka që kishim sjellë me vete, pa qejf 
morëm rrugën e kthimit. 
Stacioni tjetër do ishte pikërisht fshati Lëpushë 
ku edhe do të kalonim natën. Një mbrëmje 
e këndshme rreth e qark oxhakut me zjarr, 

Lepusha  

një zanë e vërtetë 
mes maleve Dritan ZAIMI

Autori i shkrimit këtë 
udhëtim e bëri vjeshtën 
e shkuar. Duke qenë 
se ky numër  i Travel 
Magazine do t`ju 
shoqërojë deri në zemër 
të vjeshtës, nuk do të 
ishte keq ta merrnit 
parasysh si sugjerim, 
për të planifikuar 
udhëtimet tuaja gjatë 
kësaj stine të bukur. 
Dhe Lepusha është ajo 
që vërtet nuk duhet të 
mungojë në listën tuaj!
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Travel to our Albania as much as possible!
Only then will you realize how beautiful 
she is, No matter what season or weather, 
you find adventure anywhere and anytime 
in Albania, you will always find a place and 
time to let your soul run free.
We all know the wonders of Thethi or 
Valbona in the north of Albania, but today 
I invite you to follow me on a trip to an 
equally beautiful and stunning area, but it is 
not as well known as the first two, which are 
known and explored for many years now.
Today I will tell you about Kelmend. 
Although Kelmend and Shkrel have been 
widely covered in Travel Magazine for years 
now, as areas that are strongly supported 
by VIS Albania projects, I want to tell you 
about my experience, how I felt and how I 
experienced this unforgettable trip. Because 
after all travel is nothing but a personal 
experience.
Kelmendi is a province in the area of Malësia 
e Madhe at the northernmost tip of Albania 

A magical Fairy 
among the 
mountains

on the border with Montenegro. You feel its 
magic in every step of your journey, in the 
mountains, rivers, waterfalls, pastures and 
mountains, gurgling, chirping, whispering of 
leaves and light breeze, in the majesty of the 
mountain tops…
I visited this magical area as part of a team of 
explorers.
The eparture from Tirana was around 6:00 
and we traveled to the city of Shkodra, where 
we had the first stop for a coffee or tea by the 
Drin river. When we left behind the Shkodra 
lowlands and started our journey between the 
steep slopes and the high steep mountains, 
I thought I was part of the Avatar movie. I 
wanted to stop and track with my lenses the 
sights, eagles and hawks flying up and down 
the abyss but the destination was somewhere 
else, so I surrendered and just let my eye 
enjoy it all.
Around 10.00 we had arrived at "Leqet 
e Hotit" as the locals call this area. The 

beautiful road winds along the side of the 
mountain from the top to the bottom where 
you can see the valley of the Cem river. The 
wish to see as much as possible and the group 
that should continue the path, are all the time 
in constant struggle.
The next station is Tamara. This small place 
now is totally rejuvenated. Typical cobbled 
buildings, green parks and gray mountains 
above, the brown wood of the buildings, the 
white clouds and the deep blue sky, surpassed 
the imagination of the most creative. And 
the sun shone brightly upon Tamara that day. 
It made my job easier. But that is not all; a 
few meters from the center, the stairs lead us 
down to the bed of the river Cem. Its crystal 
clear waters made me regret not taking my 
swimsuit with me. In such conditions it was 
left to me to watch others as they plunged 
into the cold waters and I could capture some 
moments with my camera.
After an hour we arrived in Selce where the 
Waterfall was waiting for us. Selca lies at 

The author of this 
article made this trip the 
last fall. Since this issue 

of Travel Magazine 
will accompany you 

to the heart of autumn, 
you can consider it as 
a suggestion, to plan 
your trips during this 
beautiful season. And 
Lepusha is what really 
should not be missing 

on your list!

Photo credits: Dritan Zaimi ©
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duke pjekur gështenja, duke pirë verë e duke 
biseduar me banorët  bujarë e mikpritës, që 
na rrëfenin gojëdhënat dhe legjendat e zonës. 
Herë pas here, dilnim në ballkon për të shijuar 
qiellin e pastër plot me yje, gjë që na mungon 
shumë në qytetet tona të zhurmshme.
Mëngjesi do të vinte shpejt dhe ne u zgjuam 
për një tjetër ditë me aventura mes malesh që 
do të kulmonin me Majën e Vajushës. Mbërritja 
natën vonë një natë më parë në Lëpushë nuk 
na kishte dhënë mundësi ta shikonin dhe ta 
shijonim bukurinë e fshatit.  Kështu që fort 
herët, pas mëngjesit të shijshëm me produkte 
lokale, nxituam që të dalim përjashta për të 
shijuar një kafe mes malesh nën rrezet e para të 
diellit. Po na pëlqente ngrohtësia e diellit dhe 
me përtesë filluam të bënim gati gjërat që na 
duheshin për udhëtim. 
Lepusha ishte krejt ndryshe nga Thethi apo 
Valbona, nuk ishte një fshat në fund të një 
lugine të thellë ku malet ngrihen thikë, por as 
edhe një fshat në majë të malit, përkundrazi 
ishte diku në mes të lartësive, rreth 1200 m mbi 
nivelin e detit, një avantazh i pakrahasueshëm 
për të shijuar në maksimum përvojat në natyrë. 
Lëpusha ishte një zanë e vërtetë mes maleve, 
një fshat i shtruar butë-butë në një luginë mes 

kullotash, pyjesh e ujvarash.Vendasit thonë 
se emri i fshatit vjen nga një bimë me lule të 
verdha që rritet shumë në këtë zonë dhe quhet 
Lëpushtra. Një vend i pasur me burime, ku 
ekonomia shtëpiake është e përqendruar tek 
blegtoria dhe bujqësia, por së fundmi është 
turizmi ai që sjell jo vetëm të ardhurat por edhe 
vetë klientin direkt në Lëpushë. Kjo zonë ka 
mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e 
turizmit në çdo stinë të vitit dhe këtë gjë e dinë 
shumë mirë edhe vendasit që kanë filluar të 
investojnë cilësisht në këtë drejtim. 
Shtegu për tek Maja e Vajushës kalonte në 
një pyll me pemë të larta që në këtë kohë i 
kishin lëshuar gjethet, pak kish mbetur nëpër 
degë por bukuria ishte shtruar në tokë në një 
tapet të trashë gjethesh ku do të kishe kujdes 
edhe të mos rrëshqisje. Ecnim e soditnin 
natyrën e mrekullueshme, majat e maleve që 
zbuloheshin dalngadalë teksa dilnim nga pyjet 
e larta dhe vendin ia linin kullotave të hapura 
alpine. Ecnim dhe uleshim herë pas here për 
të pushuar, për tu çlodhur e për të marrë forca 
pasi ngjitja fillonte e bëhej më e vështirë. 
Kullotat të ofronin një ngjitje të ëmbël mes 
stanesh, ku kishim mundësi të shtriheshim, të 
loznim, të bënim foto por edhe të freskoheshim 
nga përrenjtë që buronin nga majat e maleve 
e rridhnin butë përmes kullotave. Në vend të 
gjetheve këtu mund të kundronim kërpudha 
të ndryshme dhe zhyteshim mes barit të artë. 
Ngjitja vazhdoi përreth 2 orë e gjysëm, herë 
intensive dhe herë e butë, për të kulmuar me 
Majën e Vajushës, 2100 m mbi nivelin e detit, 
ku pamja që na u shfaq menjeherë pasi arritëm 
majën ishte thjesht një surprizë e pabesueshme. 
Një pamje spektakolare që mbetet e fshehtë 
dhe që nuk pranon të zbulohet asnjë çast pa 
arritur majën, si një shpërblim i merituar 
dhe i pakompromentueshem vetëm për ata 
që sfidojnë veten në ngjitjen përfundimtare. 

Menjëherë pas mbërrin majën, ti shikon dhe 
shijon madhështinë e alpeve shqiptare tek sa 
ngrihen fuqishëm me majat e tyre të ashpra. 
Një kontrast i fortë kaq pranë, nga njëra anë 
Maja e Vajushës, një kullotë alpine mbushur 
me bar, dhe pastaj përballë teje shkëmbijn 
të egër, maja të thepisura malesh që ngrihen 
thikë njëri pas tjetrit, njëri më i lartë se tjetri, 
të mrekullueshëm për ti soditur por tepër të 
frikshëm për t`i ngjitur. 
Këtu fillojnë Bjeshkët e Namuna dhe dëshira 
për të bërë foto e video këtu nuk njeh fre. 
Koha kalon kaq shpejt këtu lart, nën diellin e 
shndritshëm, nën një ledhatim të ëmbël flladi 
që mëma natyrë na e dhuron për ta bërë të 
papërsëritshme këtë vizitë tonën thellë në gjirin 
e saj. Duhet të ishim shumë të vendosur për t`i 
kthyer shpinën këtyre majave dhe për të nisur 
rrugën e kthimit, por ishte një domosdoshmëri 
pasi nuk duhej që nata të na zinte në mal dhe 
të na gllabëronte sadopak nga magjia e këtij 
udhëtimi. 
Ndaj, pa dëshirën por me mirëkuptimin e 
plotë të grupit, filluam zbritjen duke shijuar 
ndërkohë magjinë e fundit, perëndimin e diellit, 
koloritin dhe dritëhijet e tij.
Gjithçka kaloi kaq shpejt, edhe pse  u lodhëm 
paksa por e shijuam në maksimum. 
A u ngopa? Jo!
E ndjeva se kisha lënë diçka pas. Çfarë të ishte 
vallë? Nëse dashuri do të thotë të mos duash 
të ikësh, apo të duash të kthehesh me vrap 
sapo ikën, atëherë patjetër Kelmendi u bë një 
dashuri e madhe brenda zemrës time. 
Si mund të jetë Kelmendi në dimër, në 
pranverë apo verë? Mezi pres të vij e ta takoj 
sërish!
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353-1100 m above sea level. It is located 8 
km north of Kelmend village. Selca hides 
some of the most beautiful natural treasures 
such as Kelmendi canyon, numerous caves, 
waterfalls, breathtaking landscapes, traditional 
tower architecture, rich handicrafts, etc. 
Spring is the ideal time for water sports even 
in the Gerla canyon. On the other hand, Selca 
waterfalls are a spectacular natural attraction 
worth enjoying, so the visit to one of them 
was as just the icing on the cake on this trip. 
The path to Selca Waterfall (Sqapi) was 
on the edge of the mountain, in a slippery 
rocky passage, where you had to be careful 
where to step. Along the way, the view of 
the surrounding mountains, in these autumn 
days, was simply stunning. After about 90 
minutes of walking among the rocks, leaves, 
trees, enjoying the scent of mountain flowers, 
we had reached the waterfall, the gurgling 
of which we had felt strongly from afar. 
A spectacular beauty, hidden among the 
mountains, deep within the forest, with its 
shiny white face, like a beautiful girl. We sat 
in front of her and enjoyed our packed lunch 
and drank from the cold waterfall`s water.
After resting for a few hours under the cool 
white waters and gathering everything we had 
brought with us, we reluctantly took the road 
back.
The next station would be exactly the village 
of Lëpushë where we would spend the night. 
A pleasant evening around the chimney 
with fire, roasting chestnuts, drinking wine 
and talking to the generous and hospitable 
inhabitants, listening from them the stories of 
folklore and legends of the area. 
Breakfast would come soon and we woke up 
for another day with adventures among the 
mountains that would culminate with Vajusha 
Peak. So very early, after a delicious breakfast 
with local produce, we hurried out to enjoy a 
coffee in the mountains under the first rays of 
the sun.

Lepusha was completely different from Thethi 
or Valbona, it was not a village at the end 
of a deep valley where the mountains rise 
sharply, but not even a village at the top of the 
mountain, on the contrary it was somewhere 
between the altitudes, about 1200 m above sea 
level , an incomparable advantage to enjoy to 
the fullest the outdoor experiences. Lëpusha 
was a real fairy among the mountains, a 
village gently laid out in a valley between 
pastures, forests and waterfalls. The locals 
say that the name of the village comes from a 
plant with yellow flowers that grows a lot in 
this area and is called “Lëpushtra”. A country 
rich in resources, where the home economy 
is focused on livestock and agriculture, but 
recently it is tourism that brings not only 
income but also the client directly to Lëpushë. 
This area has extraordinary opportunities for 
the development of tourism in every season 
of the year and this is very well known by the 
locals who have started to invest qualitatively 
in this direction.
The path to Vajusha Peak use to pass through 
a forest with high trees that at this time had 
lost their leaves but the beauty was laid on the 
ground on a thick carpet of leaves where you 
would be careful not to slip. We walked and 
gazed at the magnificent nature, the mountain 
peaks that slowly unfolded as we emerged 
from the lush forests and gave way to open 
alpine pastures. We walked and sat down 
from time to time to rest, to relax and to get 
strength as the climbing started to become 
more difficult. The pastures offered a sweet 
climb between the stalls, where we had the 
opportunity to lie down, play, take pictures 
but also to cool off from the streams that 
flowed from the tops of the mountains and 
flowed gently through the pastures. Instead 
of leaves here we could look at different 
mushrooms and dive among the golden grass. 
The climb continued for about 2 and a half 
hours, sometimes intense and sometimes 

mild, to culminate with Vajusha Peak, 2100 
m above sea level, where the view that 
appeared to us immediately after reaching 
the peak, was simply an incredible surprise. 
A spectacular sight that remains hidden and 
that refuses to be revealed at any moment 
without reaching the top, as a deserved and 
uncompromising reward only for those who 
challenge themselves in the final ascent. 
Immediately after reaching the top, you see 
and enjoy the majesty of the Albanian Alps 
as they rise strongly with their steep peaks. A 
strong contrast so close, on one side Vajusha, 
an alpine pasture filled with grass, and then 
in front of you the wild rock, steep mountain 
peaks that rise one after the other, one higher 
than the other, wonderful for your stare but 
too scary to climb.
This is where the Accursed Mountains begin 
and the desire to capture the moments is 
unstoppable. Time passes so fast up here, 
under the bright sun, under a sweet caress of 
the breeze that mother nature gives us to make 
this visit unique. We should have been very 
determined to turn our backs to these peaks 
and start the way back, but it was a necessity 
as the night on the mountains is dangerous in 
every aspect.
So, desireless but with the full agreement 
of the group, we started the descent while 
enjoying the last magic, the sunset, the color 
and its shadows.
Everything passed so quickly, although we got 
a little tired but enjoyed it to the fullest.
Did I have it all? No!
I felt like I had left something behind. What 
would it be? If love means not wanting to run 
away, or wanting to run back as soon as you 
run away, then definitely Kelmendi became a 
great love within my heart.
How can Kelmendi be in winter, spring or 
summer? I can't wait to come and meet him 
again!
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Pasioni për të udhëtuar dhe eksploruar destinacione të ndryshme 
turistike i ka lindur vite më parë, por mënyra e përzgjedhjes së tyre ka 
ndryshuar me kohën. Nëse dikur në prioritetet e saj ishin destinacionet 

turistike që përfshinin shumicën e kohës vendet bregdetare, tashmë 
udhëtimet e saj janë orientuar drejt natyrës, apo fshatrave të vegjël 

turistikë që nuk njihen shumë. Ndoshta gjatë stinës së verës nuk je “in” 
nëse nuk je buzë bregut të detit në jug me ndonjë koktej në dorë, por 

me ajo kënaqësi ka zgjedhur të zbulojë të tjera destinacione.
Vetëm pak kohë më parë, thotë Bora, më lindi ideja e promovimit të 
vendeve të ndryshme turistike që ka vendi ynë, të cilat janë shumë 

dhe sa herë që i viziton zbulon gjithmonë nga një gjë të re. Dhe kështu 
erdha tek “Destinacioni i fundjavës”, fillimisht duke eksploruar vetë 

vende turistike, e më pas edhe si sugjerim për ndjekësit e mi. 
Dhe e dini që nuk po më del dhe aq keq? 

Në këtë shkrim kam zgjedhur t`ju përcjell 5 nga destinacionet e mia të 
fundit, të cilat padiskutim më kanë lënë shumë mbresa.

E ndoshta, në numrat e tjerë të Travel, edhe vende 
që nuk i kam zbuluar akoma!

Boranë botën e çudirave
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Po e filloj me veriun e Shqipërisë e 
padiskutim, me një nga më të bukurit që 
është Thethi. Këtë udhëtim e bëra me një 
agjenci turistike, se e vizitoja për herë të 
parë dhe duke qenë një vend i ri për mua, 
kisha nevojë për orientim. Thethin është e 
pamundur ta vizitosh brend një dite edhe 
për shkak të distancës. Përvoja e udhëtimit, 
peisazhi që të ofrohet, saqë nganjëherë 
nuk gjen as fjalët për ta përshkruar, ajri 
që të hap mushkëritë qysh në Qafë Thorë, 
ushqimet bio dhe gatimet tradicionale të 
zones... Syrit i bukur Thethit, i cili ishte 
vërtet magjik dhe uji kristal, Ujvara e 
Grunasit, Ura mbi Ndërlysë, Kisha, Kulla e 
Ngujimit…   Kur shikon Thethin, harron 
gjithçka. Hyn në një botë magjike si ajo e 
Lizës dhe veç syrit, të kënaqet edhe veshi 
kur dëgjon zhurmën e ujrave, të zogjve, të 
natyrës... 
Të gjitha ushqimet, qumështin e freskët, 
djathin apo reçelin, po ashtu edhe petullat 
dhe mjaltin po veçanërisht flinë dhe lakrorin 
që kishte gatuar e zonja e bujtinës, i shijova 
pa masë. Edhe duket pak apo jo?  
Edhe pse është tashmë një destinacion 
i njohur, çdokush që nuk ka qenë, duhet 
patjetër ta ketë Thethin në listën e tij, më 
shumë se një herë, por së paku, një herë 
patjetër. Sepse le të jenë sa të duash të 
njohura destinacionet;  udhëtimet dhe dhe 

përvojat janë personale!
Një tjetër destinacion ku kam mbetur e 
mrekulluar nga natyra dhe ka tërhequr 
mjaft jo vetëm vëmendjen time, por edhe të 
miqve të “Destinacionit të fundjavës” është 
parku Kombëtar Divjakë-Karavasta. Natyra 
e bukur e kësaj zone vjen mjaft bukur tek 
të gjithë ata që e vizitojnë. Unë guidën 
time e nisa nga fillimisht nga Kulla 360 
gradë. Edhe pse ishte pak vapë, vendosa 
të ngjitem dhe patjetër të njëjtën gjë duhet 
të bëni edhe ju.  Në pjesën më të lartë të 
kësaj kulle, gjithë parku është në syrin tuaj. 
Që atje duken bukur të gërshetuara deti, 
pylli, laguna, gjelbërimi dhe përveç meje, 
kishte pafund turistë vendas dhe të huaj. 
Pasi zbrita, vizitova pelikanin Jony i cili që 
prej vitit 2016 është bërë tashmë miku i të 
gjithëve. Ndjesi e veçanta ta shihje nga afër! 
Për fat të keq këto specie janë në rrezik 
zhdukjeje porn ë park po bëhet një punë e 
mirë për ruajtjen dhe shtimin e tyre.
 Dreka me produkte të freskëta deti dhe një 
shëtitje apo plazh është klasike në Divjakë 
por qershia mbi tortë, nëse vizitoni këtë 
vend është xhiroja me varkë për të shijuar 
lagunën e Karavastasë dhe shpendët e 
kësaj lagune. Xhiroja zgjat rreth 30 minuta 
dhe është një përvojë që nuk duhet humbur. 
Ndërsa mbylljen e këtij destinacioni 
preferova që ta bëj në zonën pedonale të 
qytetit të Divjakës, ku investimet e viteve 
të fundit e kanë kthyer në një qytezë mjaft 
interesante dhe tërheqëse.

Një tjetër destinacion që kam vizituar 
së fundmi dhe do ta sjell shumë shpejt 
te Destinacioni i Fundjavës është fshati 
turistik i Linit, të cilin besoj e keni vënë 
re të gjithë kur keni vizituar qytetin e 
Korçës apo Pogradecit. Sa më shumë 
afrohesh drejt këtij fshati, aq më 
tepër dëshirë ke për ta njohur e për 
të mësuar rreth tij. Sapo hyn në fshat, 
ku fatkeqësisht dukshëm mbizotëron 
varfëria, mikpritja e banorëve të zonës 
të ngroh shpirtin. Rrugët me kalldrëm 
dhe shtëpitë e vogla me gurë i japin 
mjaft bukuri këtij gadishulli të vogël. 
Edhe në këtë destinacion, preferova të 
bëj një xhiro me varkë për të shijuar 
më tepër liqenin. Më pas vendosa të 
ngjitem në Bazilikën e këtij fshati, e cila 
është një nga më të rëndësishme në 
vendin tonë, edhe pse ishte e mbyllur, 
ia vlente mundimi për tu ngjitur atje, 
pasi pamja që të ofronte nga lart ky 
fshat ishte një mrekulli më vete. Madje, 
sipas gojëdhënave, rreth 2 mijë vjet më 
parë kur ushtarët e Jul Cezarit u ngjitën 
në këtë vend, bërtitën me të madhe 
“Lyhnidas”, që do të thotë Liqen i dritës. 
Ky fshat është një destinacion mjaft 
ineresant nëse doni qetësi, ajër të pastër, 
liqen dhe gatime tradicionale.

E nga Juglindja, do rikthehem sërish 
drejt kryeqytetit, por kësaj here për 
fshatin turistik të Shëngjergjit. Është një 
vend i zbuluar vetëm vitet e fundit. Ky 
fshat turistik ndodhet vetëm një orë larg 
Tiranës, dhe është pa dyshim ndër më 
të bukurit e Malësisë së Tiranës. Rruga 
është e gjitha e asfaltuar dhe për afro 30 
km gjarpëron mes disa bukurive pikante 
të peisazhit, nëpë Shqipëri për t’i zbuluar 
duhet të bësh qindra kilometra. 
Përveç peisazheve që të shfaqen 
rrugës,male, pyje, përrenj, të cilët e 
bëjnë gjithnjë e më të freskët udhëtimin, 
Shëngjergji ka dy pika interesante: 
Ujëvarën dhe Liqenin e Lepurit.  Ujëvara 
gjendet pranë fshatit dhe ka një lartësi 
prej 30 metrash. Ajo furnizohet me ujë 
nga Mali me Gropa dhe ushqen me ujë 
përroin, uji i të cilit përdoret edhe për 
vaditje. Ujvara ndodhet 20 minuta nga 
rruga kryesore që të çon në fshat dhe 
Liqeni është gjithashtu pjesë e peisazhit 
që hasni në rrugëtim.
Ushimet bio të zonës mund t`i shijoni 
edhe në fshat, edhe në restorantet 
tradicionalë buzë rrugës për atje. 
Shëngjergi është një vend ideal pë rata 
që nuk duan të largohen nga Tirana!

Ndërsa destinacioni i fundit që kam 
përzgjedhur, për të përfunduar këtë 
“Top 5” të destinacioneve të mia është 
Parku Drilonit, sërish në Juglindje 
të vendit. Driloni ose Voloreka siç e 
quajnë pogradecarët, ka një peisazh 
që do t`ju mahnisë në çdo stinë, por 
edhe njerëzit me përpjekjet e tyre 
kanë bërë të mundur që vizitorët e 
Drilonit të përjetojnë pushime mjaft 
të këndshme dhe relaksuese pranë 
liqenit dhe pranë pyllit të gjelbëruar. 
Një nga gjërat që duhet të bëni 
patjetër është xhiroja me varkë, për 
ta parë këtë park nga të gjitha anët. 
Nëse nuk e bëni, gjithandej do të 
shikoni varka që shëtisin nëpër ujin 
e qetë të liqenit, që kalojnë poshtë 
urave të rregulluara më së miri dhe 
me një arkitekturë mjaft të soditshme 
për syrin. Pra më mirë një soditës apo 
një shëtitës? 
Por nuk janë vetëm turistet shqiptare 
ata qe zgjedhin Drilonin për të kaluar 
pushimet e tyre, ka edhe mjaft turistë 
të huaj, të cilët mbeten pa fjalë nga 
bukuria e këtij parku. Edhe pse është 
shumë i njohur, Driloni vazhdimisht 
është plot me vizitorë, sepse të gjithë 
duan ta shijojnë, sa herë vijnë në 
Pogradec. Dhe nuk kanë faj!

Thethi

Lini

Divjakë
Karavasta

Shëngjergji

Destinacioni 
i Fundjavës

Driloni

Ka vajza që bëjnë bujë në instagram duke pretenduar se influencojnë ndjekësit me postimet e tyre 
të kuruara deri në detaje, mbështetur nga sponsor të fuqishëm që synojnë të orientojnë shijet e tre-
gut, edhe në përzgjedhjen e destinacioneve turistike, që nuk janë "in" nëse nuk i ofrojnë ata. Pastaj 
është Bora, që udhëton me shpenzimet e saj nëpër Shqipëri, nuk merr fustane valëvitëse me vete 
por ashtu thjesht e me dashuri zbulon pak nga pak vende të reja ose rikujton udhëtarët per vendet 
e njohura, duke i ofruar ato si një destinacion fundjave në kanalin e saj në You Tube. Pa bujë, pa 
reklamë. Dhe e dini? Ka goxha ndjekës! 
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Gjuha e verës është
ndërkombëtare Shpeshherë në punën tonë, 

hasim mendime dhe përshtypje 
nga më të ndryshmet, që nga më 
pozitivet e deri tek më ekstremet 
e kahut tjetër, kur vjen puna për 
të diskutuar nëse duhet të pimë 
verëra shqiptare apo të huaja. 
Nga njëra anë qëndron shtysa e 
brendshme për të nxitur e ndihmuar 
sipërmarrjet lokale vendase, që 
mes njëmijë e një vështirësive 
përpiqen të prodhojnë cilësisht 
dhe nga ana tjetër dëshira e 
ethshme për të shijuar një verë 
të mirë. Se që ta themi mes nesh, 
verërat shqiptare, sidomos vitet 
e fundit shkëlqejnë në cilësi e 
shije të mirë por edhe verërat 
ndërkombëtare janë “preja” 
e duhur për gjahtarët e shijes! 
Dhe nuk është mëkat të duash 
shijen e mirë! Le të mos shkojmë 
më larg; fqinji ynë Italia, prej 
shekujsh përsos shijen e verërave 
të saj deri në poezi. Dhe, edhe 
pse vetë kemi pirë verë që në 
kohën e stërgjyshërve tanë ilirë, 
shumë prej përvojave të këtyre 
tri dekadave të fundit, kantinat e 
sotme shqiptare i morën pikërisht 
në vreshat dhe kantinat apenine. 
Prandaj pse të mos e shijojmë 
bashkë këtë përvojë, nga 
këndvështrimi i një profesionisteje 
si somelierja jonë Entela Cenko, 
e cila me një gjuhë që shkon gati 
në prozë poetike, na njeh me të 
fshehtat e dy kantinave të njohura: 
Primitivo di Manduria dhe 
Polvanera.
Në fund të fundit, vera ashtu 
si edhe muzika flet me gjuhë 
ndërkombëtare dhe këtë gjuhë 
ne e njohim të gjithë. Nëse jemi 
dashurues të verës sigurisht. 

Dhe përzgjedhjet delikate për të ilustruar këtë 
ligjëratë poetike, janë mundësuar nga pasuria e 

rrallë e Primitivo Wine Shop, thesaret e të cilit 
besoj se i njohim të gjithë.
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Primitivo wine shop me  profesioalizem  ka 
përzgjedhur etiketat e  një Koperative 
shumë të shquar për zonën përreth 
Produtori Di Manduria 1932 (maestri di 
primitivo) dhe Polvanera. Etiketa Leggiadro  
Rose (Metodo Classico) (Aka  Charme 
Rose me bulëza (Primitivo) Aka Rose 
(Primitivo) 
Zin ( Fiano) Polvanera (Falanghina )
Soneto ( Primitivo di Manduria ) 
Adora (Salice Salento)  Abatemasi 
(Negroamaro)
Elegia Riserva 2015 ( Primitivo di 
Manduria)
Lirica 2017 (Primitivo di Manduaria) 
Memoria (Primitivo di Manduaria).

Primitivo di Manduria përfaqëson një 
verë të kuqe themelore, zona e Puglias. 
Përveç verërave të thata, ekziston edhe 
një version i ëmbël i verës. Kështu filloi 
aftësia e madhe për të futur Primitivo në 
tregjet e Italisë dhe botës, kur në 1932 
u themelua Consorzio Produttori Vini 
në Manduria. Hartimi i një projekti që 
rezultoi i rëndësishëm: përqendrimi i rrushit 
të atyre tokave në një strukturë efikase dhe 
adekuate për vinifikim dhe marketing.
Manduria është shtëpia shpirtërore e 
Primitivos, Në territorin e Manduria Primitivo 
rritet në tokë të kuqe, në tokë vullkanike 
dhe gëlqerore, në tokë të zezë që rrjedhin 
nga depozitat aluviale dhe madje edhe 
në rërë pranë detit. Në secilën prej këtyre 

zonave hardhia ka një formë, strukturë 
dhe proces të ndryshëm të zhvillimit. 
Në zonën tonë hardhitë janë trajnuar 
ende si Fidanë  tradicionalë, edhe 
nëse kohët e fundit është përshtatur 
mirë në sistemet e  trajnimit Guyot ose 
kordoni.
Grumbulli tipik i rrushit është i vogël 
dhe i zgjatur, i lirë me manaferra të 
rrumbullakëta. Lëkura është delikate 
dhe mjaft e hollë, dhe për këtë arsye 
është e ndjeshme ndaj lagështisë dhe 
formave.
Nuk është një hardhi prodhuese: në 
zonën e DOC Primtivo di Manduria 
rendimenti i tij mesatar është 
vazhdimisht nën 9,000 kg rrush për 
hektar të lejuar nga rregulloret.

Primitivo është një hardhi e cila mund 
të sigurojë përqendrime shumë të larta 
të sheqerit, dhe gjithashtu ka aftësinë 
të shndërrojë pjesën më të madhe 
të përmbajtjes së sheqerit në alkool, 
kështu që nuk është e pazakontë të 
gjesh verëra Primitivo me alkool të 
lartë (16/17%).
Një Primitivo klasik ka një përmbajtje 
të moderuar të taninës që tenton ta 
bëjë shijen e verës jashtëzakonisht 
të guximshme. Gjithmonë me shije të 
këndshme me shije frutash me lëkurat 
e qershisë, buqeta e saj shpesh 
përmban qershi të thartë dhe të zezë 

dhe ndonjëherë edhe mjedër. Disa 
lloje të tokës do t’i japin asaj një 
errësirë që përmban piper dhe liker, 
si dhe lë të kuptohet se me bimësi 
mesdhetare.
Megjithëse Primitivo kënaqet më 
së miri në moshë të re, kur plakja 
tenton të japë aromat e duhanit, 
kafesë, kanellës, vaniljes, mokës dhe 
arrëmyshkut.

Elegia  (Vlerësimet) Mondus vini 
Gold, Falsta it, Bibenda 
Varieteti 100 % Primitivo 
Sistemi  I trajnimit te vreshtit Fidan 
Periudha e korrjes  në  mesin e  
Shtatorit. Fermentimi në 25 gradë 
termo kontroll në maturim 15 ditë
Përmbajtja e alkoolit: 14.5% Vol.

Për 12 muaj në barrikat franceze 
Allier të drurit, ngjyra e kuqe rubin 
me reflektime intensive të granatës, 
hundë intensive dhe komplekse, 
shënime të manave të pjekura qershi, 
mjedër, ferrë dhe reçel kumbulle, me 
lë të kuptohet me erëza të pastra 
të vaniljes dhe notave balsamike 
në përfundimtar. E thatë, e ngrohtë, 
e butë, tanike, këmbëngulëse në 
shije, e rrumbullakosur nga diapazoni 
shijues i notave të thekura. 
Sugjerim:  shijohet me mish te kuq 
tartar, karpaço vici si dhe me trendet 
e reja te mishit të kuq  te egër 

(Ribay Tomahawk),  patate me bime 
aromantike. Servirja në 16 - 18 gradë

Lirica  (Vleresimet) Gambero Roso 
3 Bicchieri 2020 Wine Spectator 
Wine Enthusiast 
Rrushi: Primitivo 100%
Sistemet e trajnimit: fidanë dhe 
espalier
Periudha e korrjes: fillimi i shtatorit
Vinifikimi: në të kuqe me 
termokondicionim të procesit të 
fermentimit (25 ° C), një javë makerim.
Përsosja e verës  të paktën 6 muaj në 
fuçi të mëdha lisi sllav 
Përmbajtja e alkoolit: 15 % Vol.

Ngjyra e kuqe rubin me nuanca të 
garnetave. Buqetë hundë intensive 
dhe elegante, me shenja të dukshme 
të frutave të errëta të pjekur, qershi, 
kumbull, erëza të ëmbla si xhenxhefili 
dhe anise, në një shkrirje të ekuilibruar 
me lëkurat e drurit të thekur.
Shija e thatë dhe me trup të 
plotë, përkëdhel butë qiellzën me 
qëndrueshmëri të mirë dhe taninet 
elegante, shoqëruar me një freski të 
këndshme dhe harmonike. Përfundimi 
pikant mjaft i gjatë dhe i gjerë.
Përshtatja me ushqimin:  djathra 
të stazhonuara (Pecorino Grana), 
mish i kuq i pjekur me perime të stinës, 
Servirja në 16 -18 gradë

´Vera është dashuri dhe aromë e 
shpirtit. Shijet e saj ndezin pasionin 
në çdo qelizë të trupit. Më ledhaton 
venat deri sa e ndjej në momentet e 
nxehtësisë. Bota ime jeton me verën.´´ 

Sommeliere  Entela Cenko
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Polvanera lindi nga një traditë e gjatë 
familjare që ka qenë gjithmonë e rrënjosur 
në vreshtari. 
E vendosur në Pulia midis Acquaviva delle 
Fonti dhe Gioia del Colle, bodrumi, i gërmuar 
për 8 metra në gurin gëlqeror, është zhytur në 
një peizazh unik të karakterizuar nga vreshta, 
mure guri të thatë dhe fuçi lisi. Së bashku 
me mbështetjen e familjes, Filippo Cassano 
vazhdon të kryejë një projekt ambicioz, që 
synon rritjen e primitivo dhe varieteteve të tjera 
indigjene të rrushit. Sinteza midis inovacionit dhe 
traditës u ka dhënë jetë verërave të lidhura fort 
me territorin, me nota karakteristike të elegancës, 
pirjes dhe freskisë së jashtëzakonshme.
Verërat Bioitalia merren pa shtuar sulfite. Qëllimi 
është të heqim dorë nga ndihma e siguruar nga 
dioksidi i squfurit, i përdorur për të eleminuar dhe 
kontrolluar elementet e devijimit organoleptik të 
verës. Shkathtësitë e larta teknike dhe shkencore 
dhe disponueshmëria e mjeteve të reja të 
hetimit lejojnë marrjen e verërave që përmbajnë 
karakteristikat e rrushit fillestar me përmbajtjen më 
të ulët të ruajtësve dhe elementeve të jashtëm 
nga vetë rrushi.
Njohja e thellë e vreshtave dhe respektimi 
i territorit të origjinës janë baza e të gjithë 
procesit të prodhimit të verës.
Zgjedhja e një vere organike nuk është një 
trend, por një nevojë për konsum të vetëdijshëm. 
Zgjedhja për të blerë verëra organike italiane 
do të thotë të vazhdoni të këmbëngulni në 

mbrojtjen e shëndetit tuaj edhe në tryezë. Gjithmonë 
zgjidhni një verë organike pa sulfite për momentet 
tuaja të veçanta.
Foto e Veres 

Variteti  Primitivo 100%  Vreshti Montevella, Acquaviva 
delle Fonti
Toka e thellë, e qartë, të natyrës argjilore

Sistemi i trajnimit  Fidanë rreth 70 vjet. 
Vjelja manuale e rrushit: në javën e parë / të dytë të 
shtatorit, Fermentimi në depozitat prej çeliku inox për 
katër javë në një temperaturë prej 25 ° C.
24 muaj në rezervuarë çeliku inox dhe një vit në shishe
Përmbatja e alkolit  16.5% vëll.
Ngjyra rubini i kuqërremtë me thellësi të madhe.
Buqetë e dendur me manaferrat e egra, dhe kumbull, 
e kuqe  me shënime delikate me lule (trëndafil) dhe 
bimë (çaj gjethe), të zgjeruara nga kujtimet e jamballit, 
grafit dhe të egra.
Imponues, elegant, i rreptë, i mbështetur nga taninet e 
lëmuara dhe një acid i gjallë-mineral venë. 
Mbarimi përfundimtar në korrespondencë të përsosur 
me aromen e shijen . 
Sugjerimi i përshtatjes: me antipasta proshutë e djathra 
stazhonuara e mish të kuq të marinuar .
Polvanera 14 (Primitivo di Manduria (Decanter 
Polvanera medalje bronzi në botë).
Polvanera 16 (Primitivo di Manduria)
Polvanera 17 (Primitivo di Manduria 2017) 
vlerësim Vinibuoni d’Italia 2021 jep Primitivo-n më 
të mirë italian. Vitae 2021. Guida Oro – I vini di 
Veronelli 2021. Tre Bicchieri 2020 

Polvanera ( Falanghina Igt )
Me origjinë Greke dhe mund të jetë varieteti i rrushit 
prapa Falernian, vera më e famshme e antikitetit 
Romak.e pagëzuar Falanghina rrushi variety  italian i 
rrushit me verë të bardhë, Vitis vinifera, aromat limoni, 
lulja e agrumeve, pjeshka, mjalti, bajame.
Rajonet e dukshme: Italia Jugore, në Puglia dhe 
Abruzzo, Campania por ende nuk ka prodhim 
ndërkombëtar.
Falanghina 100%  Vreshti Marchesana, Gioia del 
Colle. Tokë me ngjyrë të kuqe me një shtresë
të shkëmbit gëlqeror poshtë.
Sistemi  i trajnimit të vreshtit Guyot
Periudha e korrjes: në  fund të Shtatorit.
Fermentimi  në depozitat prej çeliku inoks, në një 
temperaturë prej 13° C, 3 muaj në rezervuarë çeliku 
inoks dhe 2 muaj në shishe.
Përmbatja e alkolit  12% vëll. Ngjyra e verdhë kashte, 
me një dritë të bukur kristalore.
Aroma intensive dhe të imta të bergamotit, pjeshkës,
kajsi, banane, dhe herbale. Freskia në sinkronozim me  
aromën dhe shijen në pershatje me djathra të butë, 
sallate e ftohte deti, bazë e mishit të bardhë, fruta e 

Dyqani Primitivo: 
Rruga Komuna e Parisit nr 10, Tirana, AL

Mob: +355 69 799 0000

info@primitivo.al; www. primitivo.al
Socials:

Primitivo Wine Shop:
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Turizëm në rajon
për të shijuar përvoja të paharrueshme aventurash e mikpritjeje

Të ofrojmë itinerare nëpër Kosovë, për 
të njohur trashëgiminë dhe natyrën e 
saj, është tashmë një prej rubrikave 
më të rëndësishme të Travel Magazine, 
për të pasqyruar sa më të plotë 
ofertën rajonale e thesaret thuajse të 
panjohura të Kosovë. Edhe pse hyri në 
"arenën" ndërkombëtare me sloganin 
"The Young Europeans", Kosova nuk 
është më aq e panjohur për turistët, 
sidomos ata që janë të dashuruar me 
aventurat dhe natyrën.
Por gjithaq interesante është edhe 
trashëgimia e saj kulturore, që në 
raport me turizmin e natyrës, është 
më pak e njohur dhe e lëvruar. Andaj 
në çdo numër ne do t`ju ofrojmë 
destinacione dhe itinerare në për të 
njohur më në thellësi tiparet ë saj 
kulturore e natyrore.
Këtë herë ju kemi njohur me shtatë 
"Via Ferratat" që e bëjnë Kosovën 
unike në Ballkan por edhe me bujtinat 
e saj të bjeshkëve ku turistët shijojnë 
mikpritje me miliona yje.
E meqenëse edhe udhëtimet e 
dimrit duhet të planifikohen, ju kemi 
ofruar një "ski-touring", një mënyrë 
krejtësisht origjinale për të shijuar 
dimrin e Kosvës. Sepse Kosova është e 
magjishme në çdo stinë!

Kosova perveçse plot me 
vende për t`u vizituar, 
eshte edhe plot me 
aktivitete të shumta, 
muzikore, kulturore e 
natyrore, të cilat do ta 
bëjnë qëndrimin tuaj jo 
vetëm të larmishëm por 
edhe argëtues.
Sidoqoftë, para se të 
planifikoni: 

Vizitoni Plavën dhe Gucinë!
Në një udhëtim rreth Malit të Zi, 
mespërmes natyrës së bukur të 
Ballkanit, ndaluam nëpër qytetet 
shqiptare të Tuzit, Plavës e Gucisë. 
Përveç Ulqinit, i cili është zgjedhja 
e parë për këdo që kalon kufijtë e 
Shqipërisë dhe qëndrimit në Azul 
Beach Montenegro, resortit që tashmë 
është bërë gjithashtu zgjedhja e parë 
për të gjithë shqiptarët që pushimet 
e tyre familjare i duan “all inclusive” 
dhe me pesë yje, vizita në Plavë e 
Guci, është një përvojë që nuk duhet 
t`i mungojë pushimeve tuaja në Malin 
e Zi. Njohja jo vetëm me traditën por 

edhe me natyrën e mrekullueshme 
të atyre trevave do të jetë pasurim i 
padiskutueshëm i përvojës tuaj dhe 
shtim i kënaqësive të udhëtimit. 
Liqeni i Plavës, fshati Vuthaj, ku Muzeu 
Etnografik dhe Ujvara janë dy pikat 
më të spikatura për të cilat turistët 
vijnë në Plavë-Guci, Krojet e Ali Pashë 
Gucisë dhe përmbyllja e udhëtimit në 
Shqipëri përmes Vermoshit, si qershia 
mbi tortë, janë rekomandimi ynë për 
këtë herë. 
Më gjatë për udhëtimin në Plavë 
e Guci, do t`ju flasim në numrin e 
ardhshëm. 

Edicioni i 70-të i Kërcimeve nga Ura e Fshejtë, Gusht 2021
Kampioni i kërcimeve në stilin Dallëndyshe, Vedat Krasniqi 
© Photo: Shkëlzen Rexha

www.kosovopass.com
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Via Ferrata është një 
shteg i cili ndërtohet 
në pjesët shkëmbore 
por që është e mundur 
të shfrytëzohet nga 
çdo vizitor i cili kërkon 
aktivitete që krijojnë 
adrenalinë dhe aventurë. 
Kryesisht ndërtohet 
duke e vendosur një fije 
metalike e cila kalon 
përgjatë gjithë shtegut 
shkëmbor si dhe vendosja 
e shkallëve të hekurta 
të cilat të mundësojnë 
që të arrini lartësinë 
pa ndonjë problem, 
dhe duke i përdorur 
pajisjet e nevojshme të 
sigurisë gjatë ngjitjes 
tuaj do të përjetoni një 
kënaqësi të paharruar 
në eksperiencën tuaj 
jetësore.

Kosova është destinacioni numër një 
i Via Ferratave në rajonin tonë. Këtu 
gjenden shtatë të tilla ku adhuruesit e 
alpinizmit dhe aktiviteteve në natyrë 
mund të ngjiten dhe të përjetojnë 
adrenalinën. 

Secila prej shtatë Via Ferratave të 
Kosovës është unike. Ato dallojnë 
për nga shkalla e vështirësisë, 
natyra ku janë ndërtuar, peisazhet që 
shpalosen kur ngjitesh deri lart dhe 
nga mundësitë e ndryshme që ofrojnë 
për të përjetuar edhe produkte të tjera 
turistike shoqëruese, si: Ura Tibetane 

ndonjë problem, dhe duke i përdorur 
pajisjet e nevojshme të sigurisë gjatë 
ngjitjes tuaj do të përjetoni një kënaqësi 
të paharruar në eksperiencën tuaj 
jetësore.

NJIHUNI ME VIA FERRATAT E KOSOVËS

Pejë - Via Ferrata "Ari" 
Via Ferrata e parë e ndërtuar në Kosovë 
është e quajtura “Via Ferrata Ari”, që 
u funksionalizua në periudhën 2013-
2014. Ajo gjendet në kilometrin e tretë të 
Grykës së Rugovës. Është e gjatë 450 
metra dhe shtrihet vertikalisht. Duhen 

dhe Zipline në Pejë, vizita në objekte 
të trashëgimisë kulturore dhe historike 
në Prizren, apo mbetjet arkeologjike 
të periudhës bizantine dhe mure të 
kështjellave të lashta. 

Via Ferrata është një shteg i cili ndërtohet 
në pjesët shkëmbore por që është e 
mundur të shfrytëzohet nga çdo vizitor i 
cili kërkon aktivitete që krijojnë adrenalinë 
dhe aventurë. Kryesisht ndërtohet duke 
e vendosur një fije metalike e cila kalon 
përgjatë gjithë shtegut shkëmbor si dhe 
vendosja e shkallëve të hekurta të cilat 
të mundësojnë që të arrini lartësinë pa 
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KOSOVKOSOVOO
of the VIA FERRATAS

Kosovo is the number one destination 
of “Via Ferrata” in our region. There are 
seven such where mountaineering and 
outdoor activities fans can climb and 
experience the adrenaline.

Each of the seven Via Ferratas of Kosovo 
is unique. They differ in the degree of 
difficulty, the nature where they are built, 
the landscapes that unfold when climbing 
up and the various opportunities they offer 
to experience other tourist products, such 
as: Tibetan Bridge and Zipline in Peja, 
visits to cultural and historical heritage in 
Prizren, or archeological remains of the 
Byzantine period and the walls of ancient 
castles.

Via Ferrata is a trail which is built on rocky 
parts but which can be used by any visitor 
who seeks activities that create adrenaline 
and adventure. It is mainly built by placing 
a metal wire that runs along the entire rock 
path as well as placing iron stairs which 
enable you to reach the height without any 
problems, and using the necessary safety 
equipment during your climbing you will 
experience a unforgettable pleasure in 
your life experience.

MEET VIA FERRATAS OF KOSOVO

PEJA - Via Ferrata “Ari”

The first Via Ferrata built in Kosovo is called 
"Via Ferrata Ari", which was operational in 
the period of 2013-2014. It is located on 
the third kilometer of the Rugova Gorge. It 
is 450 meters long and extends vertically. 
It takes about 2.5 - 3 hours to complete 
the climbing path, which passes through 
three caves.

Via Ferrata Mat
As it has a horizontal extension, it is 
considered to be easier to cross. This trail 
is more preferable for groups trying to try a 
via ferrata for the first time, as it does not 
require prior experience.

Via Ferrata “Marimangat”
It is also known as the longest Via Ferrata 
and with the highest level of difficulty in 

SWISS SUPPORT 
FOR THE DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN KOSOVO

 Since 2014, Swisscontact supports 
development of tourism in Kosovo. Examples 
of such support are the development of new 

products or destinations, like the Via Ferratas 
around Kosovo or the mountain guesthouses. 
Through the project Promoting Private Sector 

Employment (PPSE) funded by the Swiss 
Agency for Development and Cooperation 

(SDC), many activities were carried out in the 
area of tourism development. These activities 
have contributed in increasing employment 
and income for the local community. Such 

activities focused in coordinating and 
managing the destionation, its promotion, 
the improvement of the tourism offer and 

tourism services.  

PËRKRAHJA ZVICERANE 
PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

NË KOSOVË
 

Që nga viti 2014, organizata Swisscontact 
përkrah zhvillimin e turizmit në Kosovë. 

Shembuj të kësaj përkrahjeje janë 
edhe zhvillimi i produkteve të reja apo i 

destinacioneve, sikurse janë Via Ferratat 
nëpër Kosovë apo bujtinat malore. 

Përmes projektit Promovimi i Punësimit 
në Sektorin Privat (PPSE) që financohet 

nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim (SDC), janë zhvilluar 
shumë aktivitete në fushën e zhvillimit 

të turizmit, që kanë kontribuuar në 
rritjen e punësimit dhe të të hyrave 

për komunitetin lokal. Këto aktivitete 
janë fokusuar në koordinimin dhe 

menaxhimin e destinacionit, promovimin 
e tij, përmirësimin e ofertës turistike dhe 

të shërbimeve turistike. 
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rreth 2.5 – 3 orë për ta përfunduar 
shtegn e ngjitjes, i cili kalon nëpër tri 
shpella.

Via Ferrata Mat 
Duke qenë se ka shtrirje horizontale, 
konsiderohet më e lehtë për t’u 
përshkuar. Ky shteg është më i 
preferueshëm për grupet që tentojnë të 
provojnë një via ferrata për herë parë, 
pasi nuk kërkon përvojë paraprake.

Via Ferrata "Marimangat" 
Njihet edhe si via ferrata më e gjatë dhe 
me nivelin më të lartë të vështirësisë 
në Kosovë. Ka një gjatësi prej 1 km. 
Çka e dallon prej të tjerave është edhe 
lidhja me Urën Tibetane që është dhe 
më e larta në rajon, me lartësi prej 60 
metrash. 

Via Ferrata "Shpellat" 
Një tjetër via ferrata e veçantë. Me një 
gjatësi prej 600 metrash, shtegu kalon 
nëpër 8 shpella të ndryshme. Ky shteg 
i shpërblen vizitorët me panoramën 
magjepsëse të Grykës së Rugovës.  

Prizren - Via Ferrata 
"Panorama"
Gjendet 4.5 km nga qendra e qytetit, 
në luginën e lumit Lumbardh. Është 
e gjatë 510 metra dhe ngrihet deri në 
lartësinë185 m. Pikënisja e ngjitjes 
është Ura Tibetane. Përafërsisht duhen 
1.5 orë për t’u ngjitur dhe 30 minuta për 
t’u kthyer. 

Deçan 
Via Ferrata e Deçant gjendet 4 km në 
anën jugore të Grykës së Deçanit, në 
Bjeshkët e Namuna. Shtegu i ngjitjes 
është 470 m dhe ka rreth 3 km shtigje 
për ecje jo të vështira, që mund të 
kapërcehen edhe gjatë dimrit. Kushdo 
që ngjitet deri në majë do të ketë pamje 
360° të maleve të Gjeravicës dhe 
Mariashit, të Rrafshit të Dukagjinit dhe 
pjesës veriore të vargmaleve të Sharrit.  
Është një nga shtigjet më të gjata në rajon. 

Gjendet në pjesën veriperëndimore 
të Kosovës, në shkëmbinjtë e Berimit 
të Malit Mokra Gora. Ka gjatësi prej 3 
km dhe duhen rreth 6 orë për ta ngjitur. 
Ka të përfshira katër ura të varura dhe 
kalon nëpër një shpellë vertikale ku 
gjendet një ulëse të varur në ajër prej 
nga për vizitorët shpaloset pamja e 
mrekullueshme e luginës dhe liqenit. 
Gjendet rreth 25 km nga Zubin Potoku.

Nol Krasniqi, udhërrëfyes apo guidë 
malore, ka mbi dhjetë vjet që eksploron 
natyrën e Kosovës. Ai është një ndër 
profesionistët më të njohur të ngjitjes 
dhe ecjes në mal, me ekspertizë në 
ndërtimin dhe funksionalizimin e Via 
Ferrata-ve. 
“Nëse e bëjmë një krahasim nga viti 
2013 kur kemi hapur Via Ferrata-n 
e parë, atëherë e shohim që numri i 
turistëve (para pandemisë) çdo vit ka 
ardhur duke u rritur, pra ndërtimi i këtyre 
atraksioneve ka ndikuar shumë në 
numrin e turistëve” thotë Noli, për të cilin 
Kosova është lidere e Via Ferratave në 
Ballkan. “Në çdo cep të Kosovës e gjeni 
një Via Ferrata” thotë ai. Madje, Kosova 
ka edhe plot vende të tjera me potencial 
për ndërtimin e Via Ferratave të tjera, 
por gjithnjë këto ide duhet të shoqërohen 
edhe me ide të tjera dhe risi. 
“Rritja e numrit të Via Ferrata-ve nuk rrit 
vetëm numin e atraksioneve turistike, 
që pastaj ndikon edhe në numrin e 
turistëve, por ndikon pozitivisht në të 
gjitha bizneset e sektorit të turizmit në 
Kosovë: operatorët shesin shërbime 
dhe produkte të tjera” thotë Noli. 

Adriatik Gacaferi është themeluesi 
i Klubit të Bjeshkatarëve të Kosovës 
(Kosovo Mountain Club) një organizatë 
kjo që ka si objektiv kryesor nxitjen e 
aktiviteteve bjeshkatare në Kosovë, 
pra nxitjen e banorëve që të merren 
me bjeshkatari, por edhe promovimin e 
natyrës dhe ruajtjen e mjedisit. 
Menjëherë pas themelimit, Klubi i 

Bjeshkatarëve të Kosovës nisi punën 
për ndërtimin e Via Ferrata-s në Deçan. 
“Via Ferrata në Deçan i ka shtuar një 
vlerë të madhe kësaj ane. Deçani 
ka shumë pika të forta si destinacion 
turistik, si: Parku Kombëtar Bjeshkët e 
Namuna ku 25% e tij në Kosovë shtrihet 
në territorin e Deçanit por edhe objekte 
të larmishme trashëgimisë kulturore, 
shpirtërore” thotë Adriatiku. 
Adriatiku tregon se Via Ferrata i ka 
shtuar një vlerë të madhe kësaj ane. 
“Çdokush që viziton Deçanin tani mund 
të qëndrojë një ditë më shumë dhe ta 
provojë aventurën që ofron Via Ferrata” 
shton ai.

Via Ferrata “Panorama” në Prizren u 
mundëson entuziastëve të natyrës të 
testojnë limitet e veta në malet e pjesës 
jugore të Kosovës. Deni Hameli është 
nismëtari i zhvillimit të këtij produkti 
turistik. Ideja e emërtimit "Panorama" 
lindi gjatë kohës kur ishin duke punuar 
në faqen shkëmbore, në një pozitë 
pamje në drejtim të maleve të Sharrit 
dhe gryka e Lumbardhit mundësojnë një 
pamje tepër panoramike, secila stinë në 
atë pjesë është përrallore. 

“Prizreni është qytet ku natyra 
gërshetohet me historinë. Ofrohen 
shërbimet si vizitë në objekte të 
trashëgimisë kulturore, duke vazhduar 
me ngjitje në Via Ferrata. Pas ngjitjes 
në Via Ferrata ofrojmë edhe ture të 
ecjes malore në disa zona që ndërlidhen 
me shtegun e Via Ferratës. Paketat e 
turizmit malor tani janë të gjera, vite me 
radhë i kemi studiuar dhe përpunuar” 
tregon Deni. 

Via Ferrata në Prizren si e para në 
zonën e Sharrit, përfshin 3 shtetet e 
kësaj zone: Kosovë, Maqedoni  e Veriut 
dhe Shqipëri. Shtrihet në një zonë 
piktoreske ku flora dhe fauna është e 
pasur. Prania e shumë objekteve të 
trashëgimisë kulturore, larmia kulturore 
etnike, gastronomia e pasur, afërsia me 
parkun kombëtar “Sharri” dhe shumë 
objekte hotelerie e bëjnë të veçantë këtë 
atraksion turistik. 

Zubin Potok 
Via Ferrata Berim
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Kosovo. It has a length of 1 km. What 
distinguishes it from the others is the 
connection with the Tibetan Bridge, which 
is the highest in the region, with a height 
of 60 meters.

Via Ferrata “Caves”
Another special Via Ferrata. With a length 
of 600 meters, the trail passes through 8 
different caves. This trail rewards visitors 
with the stunning panorama of Rugova 
Gorge.

Prizren - Via Ferrata 
Panorama
It is located 4.5 km from the city center, in 
the valley of the Lumbardhi river. It is 510 
meters long and rises to a height of 185 
meters. The starting point of the climb is 
the Tibetan Bridge. It takes approximately 
1.5 hours to climb and 30 minutes to 
return.

Deçan
The Via Ferrata of Deçan is located 4 km 
on the south side of the Deçan Gorge, in 
Accursed Mountains. The climbing path 
is 470 m and there are about 3 km of 
trails for non-difficult walks, which can be 
crossed even during winter. Anyone who 
climbs to the top will have a 360 ° view of 
the mountains of Gjeravica and Mariash, 
the Dukagjini Plain and the northern part 
of the Sharr Mountains.

Zubin Potok                     
Via Ferrata Berim
It is one of the longest trails in the region. 
It is located in the northwestern part of 
Kosovo, on the rocks of Berim on Mokra 
Gora Mountain. It is 3 km long and 
takes about 6 hours to climb. It has four 
suspension bridges and passes through a 
vertical cave where there is a seat hanging 
in the air from where for visitors unfolds 
the wonderful view of the valley and the 
lake. It is located about 25 km from Zubin 
Potok.

Nol Krasniqi, a mountain guide, has 
been exploring the nature of Kosovo for 
over ten years. He is one of the most 
renowned mountaineering and hiking 
professionals, with expertise in the 
construction and operation of Via Ferratas.
"If we make a comparison from 2013 when 
we opened the first Via Ferrata, then we 
see that the number of tourists (before 
the pandemic) has been increasing 
every year, so the construction of these 
attractions has greatly affected the 
number of tourists. "Says Noli, for whom 
Kosovo is the leader of Via Ferratas in the 
Balkans. "In every corner of Kosovo you 
find a Via Ferrata," he says. Kosovo even 
has many other countries with potential for 
the construction of other Via Ferratas, but 
these ideas must always be accompanied 
by other ideas and innovations.
"Increasing the number of Via Ferratas 
not only increases the number of tourist 
attractions, which then affects the number 
of tourists, but also has a positive impact 
on all businesses in the tourism sector in 
Kosovo: operators sell other services and 
products," Noli says.

Adriatik Gacaferi is the founder of the 
Kosovo Mountain Club, an organization 
that has as its main objective the 
promotion of mountaineering activities in 
Kosovo,  encouraging residents to engage 
in mountaineering, but also promoting 
nature and preserving the environment.
Immediately after its establishment, the 
Kosovo Mountaineers Club started to 
work on the construction of Via Ferrata in 
Deçan. "Via Ferrata in Deçan has added a 
great value to this side. Deçan has many 
strong points as a tourist destination, 
such as: Bjeshkët e Namuna (Accursed 
Mountains), National Park where 25% of 
it in Kosovo lies in the territory of Deçan 
but also various objects of cultural and 
spiritual heritage" Adriatik says.
Adriatik says that Via Ferrata has added 
great value to this side. "Anyone visiting 
Deçan can now stay one more day and 
experience the adventure offered by Via 
Ferrata," he added.

Via Ferrata "Panorama" in Prizren enables 
nature enthusiasts to test their limits in 
the mountains of the southern part of 
Kosovo. Deni Hameli is the initiator of the 
development of this tourist product. The 
idea of naming it "Panorama" was born 
while they were working on the rocky site, 
in a scenic position towards the Sharr 
Mountains and the Lumbardh gorge 
provides a very panoramic view, every 
season in that part is fabulous.

"Prizren is a city where nature is intertwined 
with history. Services are offered as a visit 
to cultural heritage sites, continuing with 
the climb to Via Ferrata. After climbing Via 
Ferrata we also offer mountain walking 
tours in some areas that are connected 
to the Via Ferrata trail. "Mountain tourism 
packages are now enlarged, we have 
studied and processed them for years," 
says Deni.

Via Ferrata in Prizren as the first in the 
Sharr area, includes 3 countries in this 
zone: Kosovo, Northern Macedonia and 
Albania. It lies in a picturesque area where 
the flora and fauna is rich. The presence 
of many cultural heritage sites, the ethnic 
cultural diversity, the rich gastronomy, the 
closeness to the national park "Sharri" 
and many hotel facilities make this tourist 
attraction special.

Via Ferrata is a trail 
which is built on rocky 
parts but which can 
be used by any visitor 
who seeks activities 
that create adrenaline 
and adventure. It is 
mainly built by placing 
a metal wire that runs 
along the entire rock 
path as well as placing 
iron stairs which enable 
you to reach the height 
without any problems, 
and using the necessary 
safety equipment 
during your climbing 
you will experience a 
unforgettable pleasure in 
your life experience.
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Fshatrat piktoreske të 
Bjeshkëve të Nemuna dhe 

bjeshkës së Rugovës prej 
vitesh janë shndërruar 

në vendpushime të 
parapëlqyera për 

adhuruesit e natyrës së 
paprekur. Të pushosh disa 

ditë në zemër të kësaj 
natyre të bujshme, larg 

rutinës së përditshmërisë, 
pa sinjal në celular dhe 

pa internet, të pish ujë të 
freskët burimi, të shijosh 

produktet e freskëta të 
staneve dhe një gotë raki 

të zier nga vetë banorët 
e zonës, është padyshim 

përvojë e paharrueshme. 

Mikpritja Miliona-YjësheMikpritja Miliona-Yjëshe
në bujtinat tradicionale 
të Bjeshkëve të Kosovës

Fshatrat piktoreske të Bjeshkëve të 
Nemuna dhe bjeshkës së Rugovës prej 
vitesh janë shndërruar në vendpushime 
të parapëlqyera për adhuruesit e natyrës 
së paprekur. Të pushosh disa ditë në 
zemër të kësaj natyre të bujshme, larg 
rutinës së përditshmërisë, pa sinjal në 
celular dhe pa internet, të pish ujë të 
freskët burimi, të shijosh produktet e 
freskëta të staneve dhe një gotë raki 
të zier nga vetë banorët e zonës, është 
padyshim përvojë e paharrueshme. 

Kjo pjesë e Kosovës është përfshirë në 
të quajturat shtigje të “Via Dinaricas” 
dhe “Majat e Ballkanit” (Peaks of the 
Balkans) që kalojnë nëpër Bjeshkët 
e Nemuna të Kosovës, Shqipërisë dhe 
Malit të Zi. Rrugëtimi nëpër këto shtigje 
të nis drejt aventurës në natyrë, ku 
shtegtarët gjejnë prehjen në bujtinat e 
zonës - aty ku ruhen traditat shekullore 
të mikpritjes malësore.
Viteve të fundit, numri i bujtinave 
tradicionale është rritur, bashkë me 
rritjen e kërkesës. 

Këto bujtina përçojnë të paprekur 
shpirtin e mikpritjes përmes arkitekturës 
së tyre tipike, ngrohtësisë së mjediseve 
të brendshme, ushqimit tradicional të 
përgatitur vetëm me produktet e zonës 
dhe sigurisht, përmes historive që 

rrëfejnë bujtinarët. Të gjitha këto janë 
përbërësit autentikë të një përvoje të 
paharrueshme për vizitorët. 

Një ditë e zakonshme në bujtinë nis 
shumë herët në mëngjes, ende pa lindur 
dielli. Bujtinarët përgatisin mëngjesin: 
vezë të fshatit, djathë, kos, mazë, petulla, 
palëpeta, bukë e shtëpisë, perime të 
kopshtit, reçel dhe fruta, çaj dhe kafe. 
Mëngjes i pasur, përgatitur me bujari 
që u jep vizitorëve energjinë e duhur për 
ditën që i pret. 
Xhevahire dhe Ilir Shala menaxhojnë 
bujtinën “Shqiponja” në fshatin 
Drelaj (https://www.facebook.com/
GuestHouseShqiponja). Bujtina është 
ngritur në mesin e gjelbërimit të dendur 
të malit, ku dora e tyre ka ngritur një 
kopsht me lule si nëpër përralla. Kjo 
bujtinë pret e përcjell mysafirë të të gjitha 
moshave, nga e gjithë bota. 
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Mikpritja Miliona-YjësheMikpritja Miliona-Yjëshe

The picturesque villages of the Accursed 
Mountains and Rugova mountains have 
become already the preferred vacation 
spots for wild nature enthusiasts. To 
rest for a few days embraced by this 
lush nature, away from the daily routine, 
without a mobile phone signal and 
without Internet, to drink fresh river 
water, to enjoy the fresh products of 
shepherds, or a cup of rakia made by 
the locals, is absolutely an unforgettable 
experience. 

This part of Kosovo is included in the 
trails called “Via Dinarica” and “Peaks 
of the Balkans” which pass through the 
Accursed Mountains in Kosovo, Albania, 
and Montenegro. Travelling through 
these trails launches an adventure in 
nature, where travelers can rest in the 
guesthouses around the area – where 
the century-long traditions of highland 
hospitality are preserved. 

These guesthouses convey their 
welcoming spirit through their typical 
architecture, warm interiors, traditional 
food prepared only with local ingredients, 
and of course, through the stories of 
their owners. These are the authentic 
ingredients of an unforgettable 
experience for the visitors. 

The The 
million-star million-star 
welcomewelcome  
at the traditional 
guesthouses 
in the mountains 
of Kosovo

A typical day at the guesthouse starts 
early in the morning before the sun rises. 
The family that manages the guesthouse 
prepare breakfast: eggs, cheese, yoghurt, 
sour cream, pancakes, homemade 
bread, vegetables from the garden, jam 
and fruits, tea, and coffee. A hearty, 
generous breakfast that gives visitors the 
right amount of energy for the day ahead. 

Xhevahire and Ilir Shala manage the 
guesthouse “Shqiponja” in Drelaj 
village (https://www.facebook.com/
GuestHouseShqiponja). Surrounded 
by the mountain greenery, the trees 
and flowers in the beautifully arranged 
garden, this guesthouse looks like 
it sprung out of a fairy tale. This 
guesthouse welcomes visitors of all ages, 
from all over the world. 
Guesthouse “Shqiponja” has two houses 
with a capacity of 30 people. Apart from 
the bedrooms, the accommodation 
features the common areas where 
tourists and hosts spend time together. 

Bujar Zeka has built his guesthouse in 
Shkrel village (https://www.facebook.
com/RugovaHiking). The balcony 
overlooks the astonishing views of 
meadows and mountains. The fireplace 
adds to the hospitality vibe of this 
Rugova-style guesthouse, which is open 

The picturesque 
villages of the Accursed 
Mountains and Rugova 
mountains have become 
already the preferred 
vacation spots for wild 
nature enthusiasts. 
To rest for a few days 
embraced by this lush 
nature, away from the 
daily routine, without 
a mobile phone signal 
and without Internet, 
to drink fresh river 
water, to enjoy the fresh 
products of shepherds, 
or a cup of rakia made by 
the locals, is absolutely 
an unforgettable 
experience. 
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Bujtina “Shqiponja” ka dy shtëpi 
me kapacitet prej 30 vetësh. Përveç 
dhomave të fjetjes, bujtina ka dhe 
hapësirat e përbashkëta ku turistë dhe 
mikpritës kalojnë kohë së bashku. 

Bujar Zeka e ka ngritur bujtinën e tij në 
fshatin Shkrel (https://www.facebook.
com/RugovaHiking). Nga ballkoni, 
shpaloset pamja e mahnitshme e 
lëndinave dhe maleve. Zjarri në oxhak ia 
shton ndjesinë e mikpritjes kësaj bujtine 
rugovase që është e hapur gjatë të gjithë 

dhe mishi. Ushqimi që përgatisin zonjat 
Mulaj është i freskët dhe origjinal. Ato 
i blejnë të gjitha produktet nga stanet 
rrotull dhe nga banorët e fshatit. Çdo 
detaj është i menduar mirë për t’iu ofruar 
të gjithë vizitorëve ndjesinë e vërtetë të 
jetesës në kullë. 

Një tjetër destinacion i eksploruar 
pak është vendi i quajtur Zllanopojë, 
në Roshkodol pranë Bjeshkëve të 
Nemuna. Kryesisht, turistët arrijnë në 
këtë pikë të largët në këmbë ose me 
kuaj, pasi bujtinat dhe stanet e kësaj 
zone janë pjesë e itinerarit të “Majave 
të Ballkanit” (Peaks of the Balkans) dhe 
“Via Dinarica”. Gjatë muajve të verës atje 
mund të shkosh dhe me xhip dhe rruga 
që ndiqet nëse pikënisja është Deçani, 
është një mrekulli e natyrës së egër e që 
nuk duhet humbur.  

Në një lëndinë përrallash është ngritur 
bujtina “Lojza” (https://www.facebook.
com/GuesthouseLOJZA). Sapo të shfaqet 
para syve, Bujtina “Lojza” menjëherë të 
krijon ndjesinë e mikpritjes. E ndërtuar 
kryesisht me dru, dy katet e bujtinës 
ofrojnë krejt çka është e nevojshme për 
turistët: shtretër të rehatshëm, odën 
për të kaluar orë të tëra me biseda të 
hareshme, bylmet të freskët nga stanet 

vitit. “Kapaciteti është deri në 10 vetë 
dhe gjithnjë punojmë me rezervime” 
tregon Bujari. 
Fshati Milishevc është një nga mrekullitë 
pak të eksploruara të Kosovës. Për të 
mbërritur deri tek stanet e këtij fshati, 
duhet të ecësh nëpër pyllin e dendur me 
bimësi të harlisur. Një përrua me ujë të 
pastër mali që kalon nëpër rrugë dhe ta 
ngadalëson për pak shpejtësinë e lëvizjes 
ia lëshon vendin kullotave mbresëlënëse 
që shpalosen sapo u afrohesh staneve. 

Këtu, familja Mulaj ka ndërtuar 
kullën-bujtinë të familjes të quajtur 
Guesthouse Kulla (https://www.
facebook.com/kullaguesthouse). 
Kjo bujtinë ka kapacitetin të presë deri 
në 50 vetë menjëherë. Kulla prej guri 
ka tri kate, 9 dhoma për fjetje dhe disa 
hapësira të përbashkëta për turistët. 
Përveç kullës, në të njëjtin oborr janë dhe 
4 shtëpiza druri me nga një dhe katër 
dhoma të fjetjes. Atraksioni i veçantë i 
kullës është oda tradicionale e burrave. 
Në oborr është edhe vendi ku piqen flija 

dhe pret mysafirë nga e gjithë bota. Ai 
tregon se para pandemisë, ka patur 
deri mbi njëmijë vizitorë dhe secili 
është larguar prej aty me përshtypjet 
më të mira për bukuritë, kulturën dhe 
mikpritjen e Kosovës. Jo rrallëherë, posta 
i sjell në Pejë, ku ai jeton gjatë dimrit, 
kartolina dhe suvenire nga mysafirët. 

“Këtu nuk ka internet, nuk ka sinjal për 
celular. Jemi ne dhe natyra. Kohën e 
kalojmë të gjithë bashkë. Turistët e huaj 
kanë dëshirë të mësojnë të përgatisin 
ushqimin si ne dhe me ndihmojnë me 
përgatitjen e mëngjesit ose darkës. Pas 
darkës, lëshojmë muzikë, pimë, luajmë 
me shigjeta e harqe këtu në lëndinë” e 
përshkruan Zekiu një ditë të zakonshme 
në “Lojza”. 

“Shpesh, turistët kërkojnë të flenë jashtë, 
këtu në lëndinën para bujtinës. Ata 
thonë ‘të shijojmë gjumin në bujtinën me 
miliona yje’”, tregon Zekiu.  

Bujtina “Shqiponja”

Bujtina “Rugova Hiking”

Bujtina “Lojza”

Guesthouse Kulla

përreth, ushqim tradicional dhe mbi të 
gjitha, atmosferë miqësore. Veranda e 
bujtinës është vendi ideal për t’u freskuar 
pas ecjes disa-orëshe për të mbërritur 
këtu. 
Zeki Ahmetgjekaj, pronari i bujtinës, 
kalon këtu së paku gjashtë muaj në vit 

“Këtu nuk ka 
internet, nuk ka 
sinjal për celular. 
Jemi ne dhe natyra. 
Kohën e kalojmë 
të gjithë bashkë.
Shpesh, turistët 
kërkojnë të flenë 
jashtë, këtu në 
lëndinën para 
bujtinës. Ata thonë 
‘të shijojmë gjumin 
në bujtinën me 
miliona yje"
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"We have no 
Internet and no 
mobile phone signal 
here. It is just us 
and the nature. 
We spend the time 
together. Often, 
tourists ask to 
sleep outside, in the 
meadow in front 
of the guesthouse. 
They say, ‘let’s 
enjoy sleep at the 
one-million-star 
guesthouse".

around the year. “Our capacity is up to 10 
people, and we always require booking” 
says Bujar. 

Milishevc village is one of the least 
explored wonders of Kosovo. To reach 
the summer huts of this village one must 
go through a lush forest, where a clear, 
serpentine mountain stream cuts across 
the path and makes you slow down. 
These views are followed next by the 
magnificent pastures unfolding before 
your eyes once you get closer to the 
summer huts. This is where a few years 
ago the Mulaj family built its stone 
house called Guesthouse Kulla. (https://
www.facebook.com/kullaguesthouse). 
This guesthouse has a capacity of 
up to 50 people at the same time. 
The stone house has three floors, 9 
bedrooms, and a couple of common 
areas for the tourists. Apart from the 
main stone house, the family has built 
4 wooden houses, having one or four 
bedrooms each. The main attraction of 
the guesthouse is the traditional men’s 
chamber. The yard features the special 
place for roasting meat and baking 
flija. The food prepared by the Mulaj 
women is fresh and authentic. They buy 
all ingredients from the summer huts 
around and the village locals. Every detail 
is well-thought to offer visitors the true 
feeling of living in a stone house.  

Another little explored destination is the 
location called Zllanopoja, in Roshkodol 
near the Accursed Mountains. Tourists 
mostly reach this faraway place either 
on foot or by riding horses, because 
the guesthouses and summer huts of 
this area are included in the itinerary 
of the “Peaks of the Balkans” and “Via 
Dinarica”. During the summer months, 
you may also go there by jeeps having the 
town of Deçan as the starting point. The 
journey takes you through wondrous wild 
nature and is not to be missed.  

Guesthouse “Lojza” is built on a 
fairytale-like meadow (https://www.
facebook.com/GuesthouseLOJZA). 
Once you set eyes upon the guesthouse 
“Lojza” you are immediately embraced by 
the warmth of welcome. Built mainly by 
wood, the two stories of the guesthouse 
offer everything that is needed for the 
tourists: comfortable beds, a living room 
to spend hours talking and laughing, 
fresh dairy from the surrounding 
shepherd huts, traditional food and above 
all, a friendly ambience. The patio is the 
ideal spot to freshen up after several 
hours of hiking to reach this place. 

Zeki Ahmetgjekaj, the owner of the 
guesthouse, spends at least six months 
a year here, and receives guests from all 
over the world. He says that before the 
pandemic, he had up to one thousand 
visitors and each one left the place with 
the best impressions of the beauty, 
culture, and welcoming spirit of Kosovo. 
Often, the mail service of Peja, where he 
spends his winters, brings him postcards 
and souvenirs from his guests. 

“We have no Internet and no mobile 
phone signal here. It is just us and the 
nature. We spend the time together. 
Foreign tourists enjoy learning how to 
cook food like us and help me prepare 
breakfast or dinner. After dinner, we play 
music, we drink, we play at archery here 
on the meadow” describes Zeki a typical 
day at “Lojza”. 

“Often, tourists ask to sleep outside, in 
the meadow in front of the guesthouse. 
They say, ‘let’s enjoy sleep at the one-
million-star guesthouse’,” says Zeki.  
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të shmangur rrugët e gjata dhe për 
të shfrytëzuar orët e pakta me dritë 
natyrale. 

Dita nis me koordinimin e aktiviteteve. 
Bëhet kontrolli a i kanë pajisjet për 
kërkim-shpëtim dhe pajisjet e tjera. 
Po ashtu, asnjëherë nuk harrojnë të 
kontrollojnë motin dhe mundësinë e 
orteqeve. 

Pikënisja e grupit varet nga 
konfiguracioni i terrenit. Lartësitë 
e ngjitjes janë të ndryshme, nga 
1,200 deri në 1,700 metra, varësisht 
motit, kohës në dispozicion, por edhe 
përgatitjes fizike të grupit. Shëtitja ski-
touring është dhe një përvojë e bukur 
sociale: grupi përfshihet në biseda të 
bukura, ka ndalesa të herëpashershme 
për të pushuar, për të kënaqur sytë me 
natyrën dhe për të ngrënë ushqimin që 
kanë me vete. 

Më pas, vjen shpërblimi. Pasi janë 
ngjitur në pikën e synuar, grupit 
lëshohet skijim për t’u kthyer! Në kthim, 
i pret darka me ushqim tradicional, 
biseda dhe shumë miqësi të reja.

Shihemi Shihemi 
në malet e në malet e 
Kosovës! Kosovës! 
Ski touring apo shëtitja me ski – që 
dallon nga skijimi - është një nga 
përvojat më të veçanta të aktiviteteve 
në natyrë që zhvillohen në Kosovë 
gjatë stinës së dimrit.  

Qindra metra ngjitje nëpër malet e 
mbuluara nga dëbora me një palë ski 
të mbështjella me lëkurë. Pikësynimi 
është të mbërrish majën më të lartë 
të malit, për të përjetuar bukuritë e 
natyrës së paprekur dhe për t’u lëshuar 
skijim teposhtë. 

Edis Krusha e nisi këtë aktivitet si 
biznes i frymëzuar nga bukuritë e 
natyrës së Maleve të Sharrit. 
Duke parë se dita-ditës infrastruktura 
në këto male, e sidomos në Brezovicën 
e njohur si qendër skijimi, po dëmtohej, 
ai bashkë me një grup entuziastësh të 
natyrës vendosën të sjellin një aktivitet 
ndryshe, në eksplorim të përgjegjshëm të 
territoreve të paprekura. 

Pasi ndoqi një trajnim në Francë për 
snow-shoeing dhe teknikat e shpëtimit 
në mal, Edisi filloi me organizimin 
e grupeve për snow-shoeing, apo 
ecje nëpër dëborë. Ky aktivitet është 
i përshtatshëm për personat që nuk 
skijojnë, por edhe i këndshëm për 
ta, pasi mund ta shijojnë natyrën në 
shoqërinë e grupit. Gjithçka nisi me 
15 palë këpucë të posaçme për snow-
shoeing. Të parët që u bënë pjesë e 
aktivitetit ishin shoqëria e tij, të gjithë 
entuziastë të natyrës dhe me kalimin 
e kohës, edhe plot të tjerë u bashkuan 
me ta.  

Tani, Edis Krusha ka biznesin e tij, 
E-19, një operator turistik i njohur për 
shëtitje të tipit ski-touring. “Nëse ju 
tregoj pajisjet e para qe kemi përdorur, 
sigurisht që dikush nga vende me 
turizëm malor më të zhvilluar do të 
qeshte”, thotë Edisi me humor. Në 
fillim, ata kanë përdorur lëkura skijimi 
të qepura me nga dy-tre pjese, lidhëse 
ushatrake të viteve 1970 dhe këpucë 
alpine të rënda. “Madje nuk kishim as 
pajisjet e duhura për kërkim-shpëtim 
në rast se hasnim me “armikun” më të 
madh të natyrës së paprekur – ortekun” 
tregon ai.

E megjithatë, kur ekziston pasioni i 
fuqishëm për natyrën, gjendet edhe 
mundësia. Pjesëtarët e grupeve, 
kryesisht klientelë ndërkombëtare, vinin 
me pajisjet e tyre personale. “Por viteve 
të fundit ka interesim të madh edhe 
nga vendorët” tregon Edisi. Duke parë 
interesimin gjithnjë e në rritje për ski-
touring, ai investoi edhe në pajisje për 
grupe të organizuara nën udhëheqjen e 
guidave.

Një përvojë me ski-touring 
Aktivitetet kryesisht zhvillohen në 
Malet e Sharrit për shkak të përbërjes 
së borës dhe shpatijeve tërheqëse. 
Sidomos pjesa veriore ofron shtigje të 
mrekullueshme për ski-touring.

Pika e takimit është vendi ku grupi 
ka fjetur një natë para aktivitetit. 
Zakonisht, vendet për fjetje janë 
pranë pikënisjeve më të afërta, për 

Një përvojë me ski-touring 
Aktivitetet kryesisht 
zhvillohen në Malet e 
Sharrit për shkak të 
përbërjes së borës dhe 
shpatijeve tërheqëse. 
Sidomos pjesa veriore ofron 
shtigje të mrekullueshme 
për ski-touring.
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A ski-touring experience 
Activities mainly take 
place in the Sharr 
Mountains because 
of the snow texture 
and attractive slopes. 
The northern part in 
particular offers paths  
for ski-touring.

Ski touring – which differs from skiing 
– is a special experience of outdoor 
activities one can have in Kosovo during 
the winter season.  

Several hundreds of meters of walking 
up the snow-covered mountains, carrying 
a pair of skis wrapped in skin. The goal 
is to reach the highest mountain summit 
and from there, to experience the beauty 
of unspoiled nature and then, to ski 
downwards. 

Edis Krusha started this business 
activity inspired by the beauty of Sharr 
Mountains. Seeing how every day the 
environment, in Brezovica, which is a 
well-known skiing center, was being 
harmed, together with a group of nature 
enthusiasts they decided to bring a 
different activity to explore the territory 
of the area. 

After attending a training in France 
about snowshoeing and protection 
and salvation techniques, Edis began 
to organize snowshoeing groups. This 
activity is suitable for people who do not 
ski, and a pleasant one at that, as they 
can enjoy nature while in the company of 
the group. Everything started with 15 pair 
of special shoes for this activity. The first 
ones to be part of the activity were his 
friends, all nature enthusiasts. In time, 
many others joined.  

Now, Edis Krusha runs his business 
E-19, a tour operator well-known in 
Kosovo for ski-touring offers. “If I show 
you the first equipment we used, for sure 
someone who comes from a country 
with more developed mountain tourism 
would laugh,” says Edis humorously. In 

See you aroundSee you around  
the Kosovo Mountains!the Kosovo Mountains!  

the beginning, they used pieces of skiing 
skin stitched together, laces from military 
boots of the 1970s and heavy alpine 
boots. “We did not even have the right 
equipment should be come across the 
biggest ‘enemy’ of unspoiled nature – the 
avalanche” he says.

However, when there is a strong passion 
for nature, the opportunities arise. Group 
members, mostly international tourists, 
would arrive with their own equipment. 
“In the recent years we have noted a 
great interest from local people too” says 
Edis. Observing the growing interest on 
ski-touring, he invested in purchasing 
equipment for groups that are organized 
by guides.

A ski-touring experience 
Activities mainly take place in the Sharr 
Mountains because of the snow texture 
and attractive slopes. The northern part 
in particular offers paths for ski-touring.

The meeting point is the location where 
the group slept the night before. Usually, 
the overnight places are located near 
the starting points to avoid long ways 
and to use the few hours of daylight in 
wintertime. 
The day starts with coordinating 
activities. A checkup is run, whether all 

required equipment is ready. The guide 
never forgets to check the weather and if 
there might be a risk for avalanche. 

The starting point for the group also 
defends on the terrain configuration. The 
heights climbed vary from 1,200 to 1,700 
meters, depending on the weather, time 
available, and the readiness of the group. 
Ski-touring is a great social experience: 
group members engage in conversations, 
they make stops to rest, to enjoy nature 
and snack on the food they brought 
along. 

Then, it is reward time. After climbing 
all the way to the intended height, 
the group skis its way downwards! A 
hearty traditional dinner, lots of fun 
conversations and new friendships await.
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This new-generation Ultra All-Inclusive resort in Montenegro is the 
perfect beach oasis for families, couples, and singles seeking a 
deluxe fun-filled vacation.
Located on the one-of-a-kind Long Beach on the southern 
coast of Montenegro, the longest sandy beach of the Adriatic, 
Azul Beach Resort Montenegro is the place for luxury, pleasure, 
and absolute fun.

THE HOTEL
We provide to all guests an upscale style and comfort 
withing 17 hectares of private land: 479 rooms and suites, 11 
restaurants and bars, 8 pools featuring the largest pool area on 
the Adriatic, 8 sports facilities, 14 km long and over 50 m wide 
sandy beach, outdoor theater, sports facilities and conference 
facilities.

THE DESTINATION
What Montenegro is all about is not only the sun and sea. It is 
a specific emotion awaken by the mild Mediterranean climate 
and endless possibilities for both active and relaxing vacation. 
Enchanting medieval towns with the exciting history behind 
and such a nature that will inspire every visitor to explore and 
discover more.
Just imagine the 14 km of a sandy beach, packed with contents 
for people of various interests and ages. Conquer the waves, 
play with your children, and then take a comfortable seat in one 
of the various cafes and restaurants. Pick the windsurfing or go 
ahead and try kitesurfing. That’s what the Long Beach in Ulcinj is 
all about. 

Enter the world of Ultra All-Inclusive 
indulgence and entertainment!

Vacation Experience 
like no other on the magical 

Adriatic Coast!

Address: Velika Plaza, 85360, Ulcinj, Montenegro
Telephone: +382 20 405 881

Reservations: reservations@azulbeachmontenegro.com

www.azulbeachmontenegro.com
www.karismahotels.com

Azul Beach Resort Montenegro abrmontenegro
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Family Vacation 
Experience like no 
other on the Magical 
Adriatic Coast
The 479 rooms and suites are tastefully 
designed in a contemporary and modern 
style. With categories ranging from Kiwi 
Studio for those that spend their time 
outside, rooms and suites for families, 
Honeymoon Suites for romantic getaways 
and couples, sea view suites for the 
sealovers and into the blue lifestyle, swim-up 
suites for the extra solitude holidaymakers, to 
our Premium Section rooms and suites that 
offer an exclusive amenities and experience 
to our guests. The resort room and suite 
inventory feature the largest selection of 
family suites in the region with 261 suites 
designed with families in mind.
Each room is equipped with air-conditioning, 
flat screen satellite TV, shower, hairdryer, safe 
deposit box, coffee/tea making facilities, 
mirror, mini-bar, and toiletries.
Children age policy: infants 0-2.99; children 
3-12.99

INCLUDED IN YOUR ULTRA ALL 
INCLUSIVE PACKAGE:
• Welcome drink
• Unlimited meals (breakfast, lunch, dinner)
• Unlimited drinks
• Unlimited snacks at Snack corners
• Kids’ Menu and Kids’ corners
• Tea and coffee making facilities in the room
• WI-FI in all areas
• Outdoor gym
• Tennis
• Football
• Beach Volleyball courts and Archery
• Kid’s playground
• Kids’ Club
• Daytime and nightly activities program
• Live music
• Professional shows
• Beach lounge chairs & sun umbrellas
• 4 swimming pools + 2 kids pools + 2 dedicated pools*
• Pool sunbeds and sun umbrellas*
• Beach & Pool towels
• Toiletries
• Housekeeping daily
• Parking
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Around Saranda 
and a little bit further? 

Also with Finikas Lines:

Beautiful Parga  
& Magical Corfu 

Tour description: 
We start from Saranda and our first destina-
tion is at village Borsh at the waterfall we have 
a small break for a coffee or a soft drink and to 
take photos.
We leave from Borsh and we continue to visit 
the old village Piluri we have time to explore 
the village and after our exploring we are going 
to the restaurant for lunch. At the restaurant 
there is a buffe with different dishes.

Jeep Safari tour
Off road adventures
Explore the unknown Albania 
with the best tour you may ever 
experienced! Follow the programs 
of Finikas Lines and live your 
vacation. Feel free to be part of 
the wild Albania and discover her 
stunning beauties. 
Some trails: Saranda,  Borsh, 
Pilur, Llaman, Himara, Porto 
Palermo Castle etc..

with Finikas Lines & Travel

Tours
around Saranda

Menu:  Roast lamb, tomatoes salad or green 
salad , cheese , salc kosi (traditional yoghurt 
sauce), potatoes , different grilled vegetables 
, traditional meatballs , traditional Albanian 
donuts. 1 Drink (soft drinks or beer or glass of 
wine) and 1 glass of traditional drink Raki.
We finish the delicious lunch and we continue 
to the amazing beach of Llamani Beach that 
is located at Himara for swimming ,sunbath 
and for snorkeling (including the sun beds and 
umbrella).
After the beach we are going to visit the Castle 
of Porto Palermo the gift of Ali Pasha to his 
unique love...Vasiliki.... We have time to explore 
the Castle and to take fantastic photos from 
the breathtaking view. We are driving back 
to Saranda enjoying the view of the coastline 
of southern Albania with the sunset. (160 
km trip) 
Get more info at the contacts of Finikas 
Lines & Travel. www,finikas-lines.com
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               Rruga Mitat Hoxha, Mbi portin Detar Sarandë, Albania
           Tel: 0035585226057 | Fax: 0035585225117
        Mob: 00355672022004 | Mob: 00355692073711
     info@finikas-lines.com | finikaslines@yahoo.com
marinamaritime.sa@gmail.com

       Our          services:
Sea Lines to Corfu and Parga day trips

Luxury bus servises and bus tours &  Car rentals   
Modern air-conditioned motor coaches

Tailor-made excursions to guest specification   
Local official multilingual tourist guides
Family excursion   Vip and luxury tours 

Local offices in all key destinations 
JEEP SAFARI ADVENTURE

Albanian Night

Discover your dreams...
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Albana
in Tourism or Music? 

"Aria di" future star

travel-al.com

t o  A l b a n i a  &  B a l k a n s

Albana BajraktariAlbana Bajraktari promises  promises 
to become a future star with to become a future star with 

her ecxellent voice in the opera her ecxellent voice in the opera 
music. Will she follow her dream music. Will she follow her dream 

to sing on the famous world to sing on the famous world 
scenes, or will inherit the scenes, or will inherit the 
benefits of the parents` benefits of the parents` 

company in the Albanian tourism? company in the Albanian tourism? 

of Kavaja

Kosova

the velvet beaches 

in the palm of your hand

of the Via Ferratas

Delvina

Vlora

Velipoja or Shëngjin?

Munella & Tërbuni

an authentic destination

the generous highlands of Puka

two  beaches, one weekend

Location:  Location:  ARIA Karpen Resort & SPAARIA Karpen Resort & SPA


